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1 Jaarverslag 

Oktober 2013 

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.  

Wat in 2012-2013 het meest in het oog 

sprong 

Het jaar heeft zich gekenmerkt door het zoeken 

naar voldoende begeleiders voor zowel de lessen in Nederland als voor de reis. Maar met veel 

inzet hebben we alle activiteiten weer tot een goed einde kunnen brengen en zijn er vele 

mooie afdalingen gemaakt. Helaas is afgelopen jaar ook een oud begeleider de heer van Wijk 

en een deelnemer Nikki Schoots overleden. Wij wensen hun nabestaanden veel troost en 

kracht toe.  

Doel 

Met dit jaarverslag van de stichting Poly-Aktief Reizen en Skiën willen wij onze deelnemers, 

vrijwilligers, donateurs, sponsoren & fondsen en belangstellenden informeren over de stand 

van zaken over het afgelopen boekjaar 2012-2013. Verder zal het bestuur de speerpunten voor 

het komende jaar toelichten. 

Aanvullende Noot oktober 2013: 

In verband met het beëindigen van de samenwerking met tussen Poly-Aktief Reizen en Skiën en 

Poly-Aktief facilitair. Gaan wij (Poly-Aktief Reizen en Skiën) vanaf oktober 2013 verder onder de 

naam Stichting Ski-Uniek. Wij gaan door met onze doelstelling het organiseren van reizen en 

skilessen voor mensen met een lichamelijke beperking. Hierover  in het volgende jaarverslag 

meer. 
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Missie  

De missie 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 

Om de missie te bewerkstelligen heeft Poly-Aktief een aantal doelstellingen opgesteld die we 

dit jaar willen bewerkstelligen: 

• Poly-Aktief organiseert een reis naar Oostenrijk voor mensen met een beperking; 

• Poly-Aktief promoot het aangepast skiën en snowboarden; 

• 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 een acceptabel prijs niveau te houden, gelijk 

aan 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 op een indoor sneeuw baan; 

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

snowboarden; 

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 is tot 30 

juni 2013 gebruik gemaakt van de materialen van Stichting Poly-Aktief facilitair. Hiervoor is in 

onderling overleg tussen beide verenigingen een samenwerkingsconvenant opgesteld. 

Verslagperiode 

De verslagperiode loopt vanaf 1 juli 2012 tot 30 juni 2013.  
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Samenwerkingsverbanden 

Poly-Aktief Reizen en Skien is na de oprichting in 2011 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 afgelopen voorjaar moeten constateren dat er 

tussen beide stichtingen onvoldoende wederzijds vertrouwen is voor een goede 

samenwerking. De samenwerking heeft ons niet gebracht wat wij graag zouden willen en hoe 

wij ons willen ontwikkelen. In mei 2013 hebben wij als bestuur van Poly-Aktief Reizen en Skien 

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

verder te gaan. Dit heeft er tevens toe geleid dat wij vanaf 1 juli 2013 de naam Poly Aktief ook 

niet meer mogen en willen voeren.  Wij kunnen u nu melden dat wij verder gaan onder de 

naam Stichting Ski-Uniek. Hierover zal u in het volgende jaarverslag verder  worden 

geinformeerd, aangezien dit buiten deze verslagperiode valt. 

Poly-Aktief Reizen en Skiën heeft een institutioneel lidmaatschap bij de Ned. Skivereniging.  Dit 

betekent dat wij geen stemrecht hebben op de jaarvergadering van de Ned. Skivereniging. Wel 

zijn er bestuursleden afgevaardigd naar bijeenkomsten van de Ned. Skivereniging.  

Ook hebben het afgelopen jaar 3 instructeurs en 6 deelnemers deelgenomen aan de dag 

Fundament tot Talent van de Ned. Skivereniging in Zoetermeer. 

Wij hebben een lidmaatschap bij Gehandicaptensport Nederland  (kenniscentrum  stichting 

onbeperkt sporten) en zijn afgevaardigd bij de ledenvergaderingen waar wij stemrecht hebben. 

Bestuur 

Per 1 oktober 2012 is het gelukt om de vacante bestuursfunctie in te vullen. Marilou Kornman 

is toegetreden tot het bestuur met als aandachtsgebied communicatie en aanspreekpunt 

richting Gehandicaptensport Nederland. Marilou Kornman is als deelnemer al enkele jaren bij 

onze activiteiten betrokken en kan vanuit haar eigen ervaring putten om als stichting verder te 

verbeteren. Wij wensen Marilou dan ook veel 

succes binnen het bestuur. 

Het bestuur in 2012 - 2013 bestaat uit: 

Voorzitter     Marcel Dijkman 

Secretaris     Sanny Roskam 

Penningmeester   Gea Rademakers-Buijs 

Algemeen bestuurslid  Roy Feijen 

Algemeen bestuurslid Marilou Kornman 
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In verband met drukke werkzaamheden en prive situaties hebben een aantal bestuursleden 

aangegeven na dit seizoen hun bestuurstaken te willen overdragen. Wij danken deze 

bestuursleden voor hun inzet de afgelopen jaren. De bestuursleden blijven nog wel als 

vrijwilliger aan Poly-Aktief verbonden. In overleg met deze bestuursleden zijn er vervangers 

voor het volgende seizoen gezocht en zijn er per 1 juli 2013 nieuwe bestuursleden 

aangetreden.  Het bestuur per 1 juli 2013 bestaat uit: 

Voorzitter    Roy Feijen 

Secretaris     Rein Meijer 

Penningmeester   Ben Zeelenberg 

Algemeen bestuurslid Marilou Kornman (Communicatie & Marketing) 

Algemeen bestuurslid Matthijs Bergsma (Materiaal & Skilessen) 

Werkgroepen en activiteiten  

De commissie Communicatie en Marketing 

De commissie communicatie heeft zich bezig gehouden met de werving van nieuwe 

begeleiders en de skiclinics doormiddel van posters en socialmedia. Er is veel energie gestoken 

in de ontwikkeling van een nieuwe website. Welke i.v.m. met de naamsverandering pas in de 

zomer van 2013 online is gegaan. Verder heeft de werkgroep de nodige nieuwsbrieven  naar 

leden verstuurd en is ondersteunend geweest bij de invoering van het nieuwe 

ledenprogramma. 

Ook zijn de nodige interne formulieren aangepast en vernieuwd 

Bestuur

5 bestuursleden

Reizen & 
Skien

Marcel Dijkman / Sanny 
Roskam

Opleiding 
begeleiders

Marcel Dijkman

Coordinatie 
lesse

Marcel Dijkman

Communicatie 
& Marketing

Marilou Kornman

Fondsen & 
Sponsoring

Roy Feijen

Fun

Marilou Kornman

Secretariaat

Sanny Roskam

Financien

Gea Rademaker
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Om voldoende deelnemers en begeleiders te werven zijn we wederom op een aantal beurzen 

en informatiemarkten aanwezig geweest. 

� Verenigingenmarkt Schagen (sept 2012) 

� Vrijuit actief Zwolle (Vogellanden) oktober 2012 

Verder heeft de ANWB een artikel geschreven in hun eigen blad over het skigebied Lachtal, in 

dit artikel wordt Poly-Aktief benoemd als regelmatig terugkerende gasten in het skigebied. 

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. 

De sponsorcommissie heeft dit seizoen voor het geven van skiclinics een sponsor gevonden in 

de Dirk Kuyt Foundation zij dragen mee in de kosten voor clinics met kinderen.  De Bot-

Veenendaalstichting heeft ook dit jaar wederom € 2.000 geschonken voor materiaal.  

Voor de reis zijn een aantal servicegroepen aangeschreven uit de omgeving van de deelnemers, 

met het verzoek voor een bijdrage in de reiskosten voor de deelnemers. Helaas heeft dit geen 

resultaat opgeleverd en is de respons en reactie bijzonder laag.   

Helaas zijn ook een aantal aanvragen bij diverse partijen niet gehonoreerd. 

Met het gesponsorde  bedrag van Volker Wessels uit het boekjaar 2011-2012 zijn dit jaar 10 

paar begeleidersski’s aangeschaft tegen gereduceerd tarief bij Vos Ski & Casual in Baarn.  

Ook is dit jaar weer een aanvraag gedaan via aanvraag.nl en de Dr. Phelpstichting hieruit is een 

bedrag van € 13.352 ontvangen. 
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Ook hebben de volgende partijen hun medewerking verleend aan diverse activiteiten: 

          

Wij bedanken via deze weg al onze sponsoren die ons hebben ondersteund in onze activiteiten. 

De commissie Reizen 

Voor de reizen zijn er 32 offertes uitgebracht. Dit heeft geresulteerd in 25 aanmeldingen voor 

de reis. Er is een reis georganiseerd van 2 tot 9 maart 2013 naar het Lachtal in Oostenrijk. In 

totaal zijn 74 mensen mee geweest (inclusief begeleiding). Hiervan hebben 65 mensen gebruikt 

gemaakt van het hotel en 9 mensen hebben op eigen initiatief een appartement geboekt. Van 

de deelnemers zijn 9 mensen jonger dan 30 en van de gasten zijn 15 jonger dan 18 jaar. De reis 

naar het Lachtal is een groot succes geworden mede door het mooie weer en voldoende 

sneeuw. Op de reis is zijn diverse activiteiten georganiseerd naast het skiën, zoals een kaart en 

spelletjes avond, een feestavond en apres ski party. Tevens is er wederom een slalom wedstrijd 

georganiseerd. Dit jaar is voor het eerst de mogelijkheid geboden aan de deelnemers om op 

vrijdag met eigen familie te skiën. Een aantal ervaren begeleiders zijn deze dag met de familie 

en deelnemer wezen skiën. Dit is erg enthousiast ontvangen, hiervan hebben 7 families gebruik 

gemaakt. 

De Commissie skilessen 

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

coördinatie op de reis. Er zijn dit seizoen 7 lessen verzorgt op de Uithof in Den Haag met een 

totaal aantal van 60 deelnemers.  De commissie heeft wederom verbeteringen aangebracht in 

het lesprogramma. Er is door een tweetal begeleiders een training bijgewoond van het 

Nederlands skiteam om nieuwe skitechnieken te zien en te leren. 

Stichting Poly-Aktief reizen en skiën kan beschikken over een gediplomeerd sportkader 

bestaande uit twee personen  sportcoördinator Niveau 4, vier sportleidersniveau 3. Deze 

personen zijn bevoegd om cursus sport- en bewegingsleider aangepast skiën niveau 2 te geven. 

Op dit moment zijn 28 begeleiders gecertificeerd op niveau 2. Tevens zijn twee begeleiders 

gecertificeerd voor assistent skitrainer niveau 2. Afgelopen januari  hebben 9 personen het 

theorie gedeelte gevolgd voor de interne cursus begeleider niveau 2. 

Door de Ned. Skivereniging zijn twee plaatsen beschikbaar gesteld aan Poly-Aktief om de 

cursus assistent skitrainer niveua 2 te volgen. Hier hebben twee ervaren deelnemers van Poly-

Aktief aan deelgenomen en beiden zijn hiervoor geslaagd. 

In samenwerking met de commissie communicatie heeft de commissie opleidingen de 

cursusboeken vernieuwd en verbeterd. De commissie is tevens betrokken bij de indeling en de 

lesopbouw tijdens de reis en heeft begeleiders ondersteund bij het geven van instructies 
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Skiclinics 

In september 2012 is contact gezocht met de Mytylschool in Den Haag om in samenwerking 

met de Dirk Kuyt foundation een clinic te organiseren. Helaas hebben door communicatie 

problemen binnen de school zich maar een beperkt aantal mensen opgegeven, ook hebben 

mensen zicht op de dag zelf nog afgemeld  i.v.m. ziekte of zijn niet komen opdagen. De clinic is 

uiteindelijk georganiseerd voor 1 deelnemer. Deze deelnemer was dusdanig enthousiast dat hij 

met zijn familie mee is geweest op reis. De zieke deelnemer heeft als nog in de reguliere lessen 

meegedraaid en is ook enthousiast. 

In samenwerking met revalidatiecentrum de Vogellanden en de Mytylschool te Zwolle is in juni 

2013 nog een clinic georganiseerd om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten 

maken met het aangepast skiën en wintersport. Aan deze clinic hebben 8 personen 

meegedaan. 

Ook lopen er nog gesprekken Heliomare om in seizoen 2013-2014 een clinic te verzorgen. 

Overige activiteiten 

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

over o.a. skiën voor mensen met een beperking en een samenwerkingsbijeenkomst met NOC-

NSF. 

Op dit moment loopt binnen het bestuur een onderzoek of het mogelijk is om van al onze 

begeleiders een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te vragen.  Dit om ons vrijwilligers beleid 

preventief op een hoger plan te krijgen. 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. 

 

In juni is een reünie georganiseerd voor de deelnemers van de reis in 2013. 

In verband met de naderende breuk met Poly-Aktief facilitair heeft het bestuur in mei contact 

gezocht met VGW om te informeren naar beschikbaarheid van materiaal. 

Financiën 

In december is besloten om het ledenprogramma en boekhoudprogramma e-boekhouden te 

gaan gebruiken.  Dit om een beter inzicht te kunnen krijgen in de kosten. 

Na een afweging van verschillende programma’s is gekozen is voor www.e-boekhouden.nl. er 

wordt gebruik gemaakt van de boekhoudmodule en de ledenadministratie inclusief nieuwsbrief 

module.   

Het programma biedt de mogelijkheid kostenrubrieken te gebruiken. Voor het lopende 

boekjaar is de oude rubrieksindeling gehandhaafd. Voor het boekjaar 2013-2014 wordt 

bekeken of er een nieuwe rubrieksindeling wordt opgezet. 

Afgelopen boekjaar zijn een deel van de taken van de penningmeester in verband met 

gezondheidsredenen waargenomen door het secretariaat.  
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Balans 

30 juni 2013 Activa    Passiva  

 2011/2012 2012/2013  2011/2012 2012/2013 

Kas & Bank  € 9.026 € 14.389 Crediteuren € 6.367 € 246 

Debiteuren € 5.655 € 408 Voorziening materiaal € 5.000 € 11.599 

Inventarissen € -  € 1.411 Voorziening 

begeleidersski 

€2.575 € 458 

   Voorziening afschrijving 

ski’s 

 € 1.411 

   Voorziening schade 

Lachtal 

 € 500 

   Eigen Vermogen € 739 € 1.994 

TOTAAL € 14.681 € 16.208  € 14.681 € 16.208 

 

Toename eigen vermogen 2011-2012 € 8.314 

Toename eigen vermogen 2012-2013 € 7.264  

Indien de giften met een voorgeschreven doel van de vermogenstoename wordt afgehaald is 

de vermogenstoename voor 2012-2013 € 3.765 

 

Kosten en Baten 

uitgaven € 63.885  

- Bestuur en administratiekosten  € 2.129 

- Opleiding instructeurs  € 480 

- Skilessen & Clinics  € 1.688 

- Wintersport Reis Lachtal  € 59.588 

 

Opbrengsten € 65.140  

- Rente  € 162 

- Reissom incl. reünie  € 47.487 

- Bijdragen fondsen  € 13.352 

- Contributies en donaties  € 2.000  

- Skilessen en Clinics (lesgelden)  € 2.139 
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