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Voorwoord 
Het afgelopen jaar hebben wij weer een aantal activiteiten mogen organiseren. Helaas werden 

wij halverwege het jaar geconfronteerd met de COVID19 pandemie en hebben wij heel veel 

activiteiten moeten afzeggen.  De zo gewenste 2e reis naar Italië kon niet doorgaan. Gelukkig 

hebben we in januari nog wel een reis naar Oostenrijk voor ons in een nieuw gebied kunnen 

organiseren.  

Wij leven mee met de mensen die zijn getroffen door de Coronacrisis en wensen hen veel 

sterkte.  

Wij hopen dat wij in het komende seizoen 2020 – 2021 weer meer mogelijkheden hebben om 

activiteiten te organiseren en houden de coronamaatregelen dan ook in de gaten. 

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 sponsoren die dit alles mede mogelijk maken. 

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 aangepast sporten, door 

het organiseren van wintersportreizen voor mensen met een lichamelijke beperking en het 

geven van skilessen. 

Wat in 2019-2020 het meest in het oog sprong 

Het seizoen 2019 - 2020 kenmerkt zicht door de Coronapandemie waardoor veel activiteiten 

niet door zijn gegaan en we een reis hebben moeten annuleren. Ook een aantal sponsoren 

hebben grote gevolgen ervaren door de coronamaatregelen wij wensen hen veel sterkte in de 

toekomst 

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 2019-2020. Verder zal het bestuur de speerpunten voor het komende 

jaar toelichten. 

Verslagperiode 1 juli 2019 tot 30 juni 2020 
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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 mensen met beperking te kunnen leren skiën; 

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. 

Verslagperiode 

De verslagperiode loopt vanaf 1 juli 2019 tot 30 juni 2020. 
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Bestuur 
Afgelopen jaar hebben wij in lijn met ons beleidsplan 2018 - 2023 het bestuur kunnen 

uitbreidenen vernieuwen. Wij hebben afscheid genomen van één van de bestuursleden van het 

het eerste uur Matthijs Bergsma, hij was één van de drijvende krachten achter Ski-Uniek en 

heeft als reisleider, skischool en materiaal ervoor gezorgd dat Ski-Uniek is gegroeid naar de 

organisatie die er nu staat. Wij bedanken Matthijs voor al zijn inzet en ontelbare uren die hij 

erin heeft gestoken. Gelukkig blijft Matthijs als begeleider gewoon aan Ski-Uniek verbonden  

Op dit moment bestaat het bestuur uit: 

Voorzitter    Roy Feijen 

Secretaris     Patricia van Boxtel 

Penningmeester   Ben Zeelenberg 

Algemeen bestuurslid Marilou Kornman (Communicatie & Marketing) 

Algemeen bestuurslid Ton Huiberts (Sponsoring) 

Algemeen bestuurslid Jan Schalk (algemeen) 

Ook loopt nu al een nieuw bestuurslid Loes van Tilborg mee in het bestuur om volgend jaar ook 

toe te treden tot het bestuur 

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. Jaarlijks 

evalueren wij samen met de VGW / SGW de samenwerking. 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.   

Tevens hebben wij dit jaar vanuit aangepast wintersport.nl een samenwerking tussen VGW, Ski 

is The Limit, Stoer Winterweken en Ski-Uniek een aantal gezamenlijk activiteiten georganiseerd 

ter promotie van het aangepast wintersporten in Nederland. (lees hierover verderop in het 

jaarverslag meer). 

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 2019-2020 

Communicatie en Marketing 

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

nieuwsbrieven en communicatie uitingen.  We hebben afgelopen jaar een nieuwe website 

gelanceerd om nog beter te kunnen laten zien wat Ski-Uniek doet en waar wij voor staan. Ook 

is gelijktijdig met de website een boekingsmodule gebouwd. Helaas is dit nog niet helemaal 

naar wens en gaan wij komend seizoen daar nog een aantal verbeteringen in aanbrengen.  

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 bestuursleden, instructeurs en begeleiders werken 

volledig op vrijwillige basis.  

De afgelopen jaren merken wij dat met name de bijdragen vanuit fondsen steeds moelijker 

worden. Dit jaar hebben wij gelukkig 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.  
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De Reis 2020 

Na een zeer succesvolle reis in 2019 naar Italië met een record aantal reizigers hebben wij 

besloten om in 2020 twee reizen te gaan organiseren. Hiermee kunnen we meer deelnemers 

een onvergetelijke vakantie bieden en voorkomen we dat de reis te massaal gaat worden. 

In Januari 2020 hebben we voor het eerst sinds jaren weer een reis georganiseerd naar 

Oostenrijk. De keus is gevallen op Zell am See. Omdat we voor het eerst naar dit gebied gaan is 

gekozen om alleen mensen die al eens hebben geskied hebben mee te laten gaan.   

 

 

 

 

 

De reis is al zeer geslaagd ervaren, een mooi gebied en zeker voor herhaling vatbaar volgens 

alle deelnemers en instructeurs. 

De 2e reis in maart 2020 stond gepland naar Italië. Helaas raakte een week voor de reis heel 

Europa in de ban van COVID19. Een week voor de reis was voor het skigebied nog geen code 

rood (negatief reisadvies) afgegeven. We hebben als bestuur veelvuldig overleg gehad met 

NskiV, Artsen en verzekeraar. Het was een erg moeilijk besluit maar uiteindelijk hebben wij op 

4 dagen voor de reis moeten besluiten dat wij het onverantwoordelijk vonden om de reis door 

te laten gaan.  Op 3 dagen voor de reis werd ook de Nederlandse Overheid een negatief 

reisadvies afgeven voor het gebied in Italië. Gelukkig hebben wij alle deelnemers kunnen 

compenseren en de betaalde reissommen kunnen terugboeken. Dit mede door onze partners 

Hotel Monte Maggio en de busmaatschappij Nootenboom.   

De Skischool 

De skischool is verantwoordelijk voor de skilessen in zowel Nederland als op de reis. 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. Een aantal nieuwe 

begeleiders hebben de interne opleiding gevolgd en meegedraaid bij de lessen op de baan. 

Daarnaast hebben wij in de skischool commissie afscheid genomen van Floortje Nouwen, zei 

heeft zich vanaf de start van Ski-Uniek ingezet voor het lesplan en de opleiding van vele 

begeleiders en het plannen en de inzet van begeleiders op de reis. Wij gaan Floortje met al 

haar kennis en knowhow missen, maar gelukkig blijft ze als begeleider gewoon aan Ski-Uniek 

verbonden. Wij bedanken Floortje voor al haar inzet en hopen haar nog vaak te zien in de 

sneeuw. 

46 Reizigers 

13 deelnemers 

15 instructeurs 

18 gasten 

1 Transport busjes 

Bagage & Materiaal 

1 Hotel 1 Touringcars 
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Ook dit seizoen hebben wij in de periode van 

oktober t/m februari weer skilessen gegeven in 

SnowWorld Zoetermeer en SnowWorld 

Amsterdam. We hebben 6 lesdagen kunnen 

organiseren met daarin 11 lesblokken.  

 

Materiaal 

Voor het gebruik van aangepast skimateriaal 

hebben wij een samenwerking met de VGW 

(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.   

 

Ski-Uniek heeft nu zelf de beschikking over onder andere de volgende materialen: 

• 20 Short Ski’s (begeleiders) 

• 3 Tessier Uni mono frames 

• 1 Complete Tessier Unie mono 

• 1 Bi-Unique ski 

• 2 Dynamic 

• 22 Douchekrukken 

• 15 Portofoons 

Overige activiteiten 

Op Para Snowday van de Johan Cruyff foundation en de NskiV (voormalig Fundag) zijn wij weer 

met een aantal instructeurs en de promotiecommissie aanwezig geweest. Deze activiteit 

Helaas zijn ook een heel aantal activiteiten in verband met Corona niet door kunnen gaan zoals 

de sneeuwdag en de Supportbeurs 

Beleid 

In lijn met ons nieuwe beleidsplan voor 2018 – 2023 hebben wij dit weer vernieuwing 

doorgevoerd in het bestuur en de skischool commissie. Matthijs Bergsma heeft afscheid 

genomen als bestuurslid en Floortje Nouwen heeft afscheid genomen als lid van de skischool  

Voor komend seizoen richten wij ons op verdere professionalisering en verbetering van de 

opleiding voor zowel nieuwe als bestaande begeleiders. Samen met de skischool en de 

begeleiders bekijken we wat nodig is om de lessen en begeleiders op een hoger plan te  

brengen. Tevens willen wij de boekingsmodule op de website updaten. 
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Financiën 
We hebben dit jaar gelukkig ondanks de COVID19 crisis positief kunnen afsluiten Door een 

aantal aanvullende sponsoren en een doorlopende grote sponsor eindigen we met een positief 

resultaat. De schulden kort lopend betreffen de borg die door begeleiders is betaald voor de 

skipakken.  

 

Balans 

30 juni 2020 Activa    Passiva  
 2018/2019 2019/2020  2018/2019 2019/2020 
Kas & Bank  € 22.520 € 38.383 Afschrijving inventaris € 8.145 € 10.202 
Debiteuren € - € - Schulden kort lopend € 1.500 € 1.500 
Inventarissen € 35.382  € 47.412 Voorziening materiaal € 12.057 € 10.000  
   Voorziening portofoon € 3.000 € 3.000 
   Voorziening Tempoframe € 4.000 € 4.000 
   Voorziening kleding € 3.000 € 3.000 
   Saldo  € 26.200 € 54.093 

TOTAAL € 57.902 € 85.795  € 57.902 € 85.795 

 

Kosten en Baten 

uitgaven € 50.410  
- Bestuur en administratiekosten  € 4.282 
- Skilessen Nederland  € 1.883 
- Wintersport Reis Zell am See  € 40.765 
- Kosten Folgaria (reis gecanceld)  € 587 
- Begeleiders jassen  € 2.893 

 
Opbrengsten € 78.304  

- Rente  € 2 
- Skilessen Nederland  € 2.395 
- Reis Zell am See  € 41.565  
- Opbrengsten Reis Folgaria (gecanceld)  € - 
- Begeleiders jassen  € 3.625 
- Giften sponsors en donaties  € 30.716 

 


