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Stichting Ski-Uniek 
Wij zijn een non profit organisatie die zonder winstoogmerk 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 en Italië. Wij geven skilessen volgens de 

nieuwste technieken en 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. 

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 Al 

onze bestuursleden en instructeurs werken volledig op vrijwillige basis. 

Doelstelling 
Stichting Ski-Uniek heeft zich ten doel gesteld het bevorderen van sport voor mensen met een 

lichamelijke beperking en het (re)socialiseren van mensen met een beperking door middel van 

sport. Dit zal worden bereikt door activiteiten te organiseren op het gebied van aangepast 

wintersporten onder meer door het organiseren van wintersportreizen voor mensen met een 

lichamelijke beperking en het geven van skilessen in Nederland. Om dit mogelijk te maken zal 

Ski-Uniek zich inzetten voor het opleiden en beschikbaar stellen van instructeurs en 

begeleiders, het verwerven, (door)verhuren of uitlenen van sportmaterialen voor 

gehandicapten gericht op wintersporten.  

De stichting wil haar doel bereiken door iedereen met een handicap de mogelijkheid te bieden 

tegen reguliere prijzen wintersporten te kunnen beoefenen. Om dit financieel mogelijk te 

maken zal worden ingezet op het werven van fondsen, het innen van lesgelden en 

deelnemersbijdragen (reissommen), het aanschaffen en beheren van aangepast 

wintersportmaterialen (zitski’s).  

Stichting Ski-Uniek is aangesloten bij de Nederlandse Skivereniging en bij Gehandicaptensport 

Nederland. Tevens heeft Stichting Ski-Uniek een ANBI status 
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Bestuur 
Het bestuur van Stichting Ski-Uniek bestaat momenteel uit een aantal enthoussiaste mensen. 

Dit zijn vrijwilligers, die tevens begeleider of (ouder van) deelnemer actief zijn. Het huidige 

bestuur bestaat uit de volgende leden (Geactualiseerd voorjaar 2021) 

Voorzitter    Roy Feijen 

Secretaris     Patricia van Boxtel (skischool) 

Penningmeester   Ben Zeelenberg 

Algemeen bestuurslid Loes van Tilborg (Communicatie & Marketing) 

Algemeen bestuurslid Jan Schalk (Algemeen / Sponsoring) 

Algemeen bestuurslid Ton Huiberts (Sponsoring) 

Vanuit het bestuur wordt een aantal commissies aangestuurd, waaronder de Reiscommissie, 

Skischool en de Promotiecommissie. Samen met de commissies zorgt het bestuur ervoor dat de 

activiteiten in goede banen worden geleid en dat vrijwilligers kunnen worden opgeleid. 

Het bestuur en de vrijlligers / instructeurs, begeleiders werken allen volledig onbezoldigd en 

volledige op vrijwillige basis.  

Samenwerkingen 
Met de Vereniging Gehandicapte Wintersporters (VGW) hebben wij een vaste samenwerking 

met name gericht op het materiaal. Wij maken voor een deel  gebruik van het materiaal van de 

VGW (stichting SGW). Ook ons eigen materiaal wordt opgeslagen in de SKIOSK van de VGW.  

Tevens participeren wij in de materiaalcommissie van de VGW om zo het onderhoud 

gezamenlijk te kunnen organiseren en de aanschaf van materiaal te coördineren.  

Tevens participeren wij in ‘Aangepast wintersport.nl’ dit betreft een samenwerking tussen 

VGW, Ski is The Limit, Stoer Winterweken en Ski-Uniek waarin wij gezamenlijk een aantal 

activiteiten organiseren ter promotie van het aangepast wintersporten in Nederland.  

Ook hebben wij hebben een lidmaatschap bij Gehandicaptensport Nederland (kenniscentrum  

stichting onbeperkt sporten). 

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 hebben  een Vertrouwens Contact Persoon (VCP) in de persoon van Rob van Tilborg.  
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Beleid 

Om onze ambities en doelstellingen waar te maken hebben wij in 2016 en 2017 met het 

bestuur een SWOT analyse uitgevoerd en een aantal brainstormsessies georganiseerd met 

onze vrijwilligers / instructeurs. Op basis van deze info is dit Beleidsplan opgesteld voor de 

periode 2018 – 2023 waarin wij werken aan een toekomst bestendige organisatie voor 

organiseren van reizen en skilessen voor mensen met een lichamelijke beperking. Hiervoor 

hebben wij ons zelf een aantal doelen gesteld welke wij hebben vertaald naar strategie en 

acties voor de komende periode van 5 jaar.  In de bijlage zijn onze doelen, strategie en acties 

voor de komende 5 jaar beschreven. 

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

gelijk aan waarvoor een skiër zonder beperking ook op reis kan of een les kan volgen. Om onze 

activiteiten financieel mogelijk te maken zal Stichting Ski-Uniek inzetten op het werven van 

fondsen, het innen van lesgelden en deelnemersbijdragen (reissommen). Bij het uitvoeren van 

onze activiteiten zijn aangepaste wintersportmaterialen (zitski’s) noodzakelijk. Hiervoor zet 

Stichting Ski-Uniek zich in voor het aanschaffen, beheren, uitlenen/verhuren van aangepaste 

sportmaterialen. Hiervoor worden sponsor en fondsgelden gezocht. Voor het beheer en 

aanschaf van materialen wordt samengewerkt met de Vereniging Gehandicapte Wintersporters 

(VGW).  
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Bijlagen 

 



Ambitie: Het organiseren van reizen en skilessen voor mensen met een 

lichamelijke beperking

Doelen:

� Een brede 

organisatie

� Een financieel 

gezonde 

organisatie

� Voldoende 

deelnemers 

en 

instructeurs

Strategie
� Verbreden van 

bestuur

� Commissies 

opzetten

� Marktconforme 

prijzen

� Fondsen en 

sponsoring

Dashboard
� 1 extra bestuurslid

� Sponsor com

� Materiaal com

� Zelfstandige 

skischool

� Reis com

Acties
� Taken concreet maken

� Taken opdelen / verdelen

� Rollen & 

Verantwoordelijkheden 

Strategisch / Operationeel

� Communicatie verbeteren

� Mensen actief benaderen

� Promotieteam -

ambassadeurs

� Werven nieuwe 

deelnemers / 

instructeurs

� Sponsorbudget per 

jaar 15 K

� Sponsor doelen inzichtelijk 

maken

� Netwerk inzichtelijk maken

� Wat hebben wij te bieden

� Filmpje ontwikkelen

� Supportbeurs

� Bijscholing (beloning)

� Certificeren opleiding NskiV

� Clinics

� Revalidatiecentra / CIOS

� 5 nieuwe 

deelnemers per 

jaar

� 5 nieuwe 

instructeurs per 

jaar
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