
 

 

 

Platformbijeenkomst Wintersportaccommodaties 

 

Aan Wintersportaccommodaties Nederland 

Van Nederlandse Ski Vereniging 

Datum 29 september 2020, 19:30 uur 

Locatie SnowWorld Zoetermeer (Buytenparklaan 30, 2717 AX Zoetermeer) 

 

Aanwezigen 

- Alexander de Boer (SnowSports Zwolle), Edwin Gerbers (A7-Indoorski), 
Yvonne Cassee (The Ski is the Limit), Mark Vermeulen, Herbert Cool (NSkiV).  

 
Introductie Herbert Cool 
 
Herbert is de opvolger van Roel Boekel, maar met een ietwat andere 
functieomschrijving. Herbert besteed meer aandacht aan partnerships dan Roel. 
Jeroen van der Lee was al werkzaam op de afdeling topsport, en houdt zich nu ook 
bezig met de opleidingen van de Nederlandse Ski Vereniging.  
 
Herbert heeft een achtergrond in de biathlon als topatleet op wereldbekerniveau. 
Verder in de sportmarketing gewerkt. Herbert houdt zich voornamelijk bezig met :Hoe 
ziet men de Nederlandse Ski Vereniging? 
 
Platformbijeenkomst wintersportaccommodaties 
 
Mark: Heeft van 2018 tot 2020 stage gelopen bij de Nederlandse Ski Vereniging en is 
nu in dienst als medewerker Sport. Zijn werkzaamheden zijn gericht op 
communicatie, verenigingsondersteuning, opleidingen en sportstimulatie.  
 
Alexander: Vorig jaar gestart met SnowSports Zwolle: beschikking over een grote 
ruimte met 2 rolbanen van 6 bij 11 meter. Kristy van Lieshout is namens de 
Nederlandse Ski Vereniging reeds op bezoek geweest. Alexander heeft een 
achtergrond in het skiën en heeft onder andere les gegeven bij Indoorski en 
Snowboard Rotterdam, maar heeft nu van zijn passie z’n werk gemaakt.  
 
Edwin: Heeft 31 jaar in de auto’s gezeten. Ook hij heeft van zijn hobby z’n werk 
gemaakt. Hij heeft een loods omgebouwd tot een gezellige skischool met een 
rolbaan van 7 bij 11 meter.  



 

 
Yvonne: Heeft een achtergrond bij Skicentrum Hoofddorp. Ook in aanraking 
gekomen met de aangepaste wintersport. Vervolgens heeft ze The Ski is the Limit 
opgezet. Haar hele familie zit in de skisport. Yvonne draait komend seizoen een 
project van de NVSV met een bijdrage uit het Sportstimuleringsfonds. Het project 
draait om het geven aan trainingen aan visueel beperkten op rolbanen.  
 
De andere aanwezigen zijn positief over het aangepaste wintersporten en over het 
project van de NVSV en zeggen toe hierover later contact op te nemen.  
 
NK Synchroon 
 
SnowSports Zwolle is voornemens het NK Synchroonskiën te organiseren op 11 april 
2021. SnowPro’s en de Nederlandse Ski Vereniging zijn hier al enthousiast over.  
 
Wintersportaccommodaties algemeen 
 
De vraag wordt gesteld wat de Nederlandse Ski Vereniging nog meer voor haar 
aangesloten leden kan betekenen.  
 
Herbert: We vinden dat we als Nederlandse Ski Vereniging continu bezig moeten zijn 
met communiceren wat er gebeurt in het land.  
 
Edwin/Alexander: We kunnen nog veel aan bekendheid winnen. Daar zien we de de 
bond graag een rol in spelen.  
 
Edwin: Bij A7-Indoorski wordt gewerkt met een digitale slalom. Dit bezorgt een skiërs 
een hoop plezier. We zouden graag zien dat hier ook aandacht voor komt.  
 
Alexander: We zijn vanavond met een kleine groep, dat is jammer. Hoop andere 
wintersportaccommodaties zijn niet op de hoogte van deze platformbijeenkomst. 
 
Herbert/Mark: We hadden geen goed overzicht van alle contactgegevens van alle 
accommodaties. Veel uitnodigen zijn daarom adressen met een info@ gestuurd en 
daardoor is de uitnodiging wellicht soms gemist. Er wordt momenteel hard gewerkt 
om alle contactgegevens weer up to date te krijgen.  
 
Corona 
 
De vraag wordt gesteld wat de Nederlandse Ski Vereniging kan adviseren met 
betrekking tot het aantal bezoekers.  
 
Mark: Het belangrijkste is dat er alles aan wordt gedaan om de coronamaatregelen 
na te leven. Als er twijfels zijn over wat wel en niet kan, wordt er aangeraden om 
contact op te nemen met de lokale overheid. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor 
het toezicht op de naleving van de maatregelen en kunnen heel precies aangeven 
wat wel en niet mag binnen de gemeente.  


