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Over de 
Nederlandse Ski Vereniging

De Nederlandse Ski Vereniging 
(NSkiV) zet haar passie 

en expertise in om iedere 
wintersporter dichter bij diens 

unieke wintersportbeleving 
te brengen. We richten ons 
hierbij op drie belangrijke 

doelgroepen: wintersporters, 
wintersportorganisaties en 

topsporters. We werken hierbij 
nauw samen met een groot 

aantal partners. 

Wij zijn een vereniging en 
geven onze leden ieder jaar 
inzage in onze activiteiten 
met een jaarverslag. In de 

samenvatting hiervan, die u nu 
in handen heeft, leest u over de 

voornaamste activiteiten van 
seizoen 2019/2020.
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Uitbraak COVID-19
COVID-19 maakte in maart dat seizoen 2019/2020 abrupt 
tot een einde kwam. Gelukkig was het merendeel van de 
geplande activiteiten op dat moment reeds uitgevoerd. De 
bureauorganisatie implementeerde snel de andere manier 
van (thuis)werken als gevolg van de overheidsmaatregelen.

De uitbraak van COVID-19 zorgde voor veel vragen aan de 
Ledenservice, voornamelijk over de reisverzekering. Voor 
sommige leden was COVID-19 zelfs een aanleiding om het 
lidmaatschap en de verzekering niet te verlengen.

Met partners werden direct gesprekken gevoerd over 
de gevolgen van COVID-19 voor de reeds geplande 
campagnes voor de rest van het seizoen. Wat betreft 
de samenwerking voor het komende seizoen werd een 
‘coronaclausule’ opgenomen in de afspraken, zodat onze 
partners de samenwerking aan kunnen passen als verdere 
ontwikkelingen omtrent COVID-19 dit nodig maken. Tevens 
werd een ‘coronanoodfonds’ geactiveerd. De essentie 
hiervan is dat de NSkiV de partners actief helpt in het 
bereiken van meer mensen. 

Enkele evenementen, zoals de Nationale Skitest, konden 
onder invloed van de maatregelen geen doorgang vinden en 
vervielen. Ook op de wedstrijdkalender had COVID-19 flinke 
invloed. Het NK Snowboard werd gecanceld, evenals onder 
meer alle World Cups en Europa Cups na 6 maart. Op alpine 
na kwamen ook alle junioren wereldkampioenschappen te 
vervallen.
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WINTERSPORTERS

Onze ambitie is om het vertrouwen 
en de waardering van wintersporters 
te verdienen door voor hen de meest 
onafhankelijke en onderscheidende 
bron van informatie te zijn en de beste 
leverancier van relevante producten en 
diensten.

LANCERING WINTERSPORT ACADEMY
Dit seizoen is een ‘Wintersport 
Academy’ gelanceerd. Deze online 
module wijst wintersporters op het 
belang van een goede voorbereiding 
op de wintersport. Zo krijgen zij meer 
inzicht in hun fitheid, ervaring en 
technische bagage. Fysiek trainen kan 
met behulp van de video’s van het online 
‘SneeuwFit’ trainingsprogramma.

UITBREIDING PRODUCTEN & DIENSTEN 
VOOR WINTERSPORTERS 
Aan het platform wintersport.nl is 
een ‘materiaalvergelijker’ toegevoegd. 
Op grond van een persoonlijk profiel 
worden adviezen gegeven over het 
te gebruiken materiaal en is er een 
directe doorverwijzing naar de retailer 
waar het materiaal te huur of te koop 
is. In aanvulling op de doorlopende 
reisverzekering is een aflopende 
reis- en annuleringsverzekering 
geïntroduceerd en is er een 
verzekering ontwikkeld met een 
dekking voor skileraren. Ook is het 
accommodatieaanbod op het platform 
wintersport.nl fors uitgebreid door het 
koppelen van meer touroperators aan 
het platform. 



NAAST EEN AFLOPENDE REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING IS 
ER OOK EEN VERZEKERING MET EEN DEKKING VOOR SKILERAREN 
GEÏNTRODUCEERD. 
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WINTERSPORTORGANISATIES 

Van de ruim 160 bij ons aangesloten 
wintersportorganisaties willen wij 
het vertrouwen en de waardering 
verdienen door hen op betrokken en 
deskundige wijze te ondersteunen bij 
het realiseren van hun ambities.

DOORONTWIKKELING ‘WINTERSPORT IN 
DE BUURT’
Naast de standaard dienstverlening 
aan aangesloten organisaties werd 
middels de campagne ‘Wintersport in 
de buurt’ de wintersporter gewezen 
op de mogelijkheden om diverse 
beweeg- en sportieve programma’s 
lokaal te beoefenen. Bovendien werd 
‘Wintersport in de buurt’ gekoppeld 
aan het initiatief van de ‘Wintersport 
Academy’. Deze tool voorziet in een 
behoefte en werd sinds de introductie 
al meer dan 55.000 keer geraadpleegd.

(INTER)NATIONALE ERKENNING NSKIV-
OPLEIDINGEN
Sinds de vaststelling van een delegated 
act door de Europese Commissie 
worden alle cursisten met een niveau-
4-opleiding die de Common Training 
Test succesvol afronden opgenomen 
in het systeem ‘IMI’. In deze database 
kan elke EU-skischool opzoeken of een 
skileraar over de benodigde papieren 
beschikt. Dit seizoen heeft de NSkiV 
de EU-regelgeving vertaald naar de 
Nederlandse situatie en toegankelijk 
gemaakt voor de betreffende cursisten. 
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MIDDELS DE CAMPAGNE ‘WINTERSPORT IN DE BUURT’ WERD  
ER GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEDEN OM DIVERSE BEWEEG- 
EN SPORTIEVE PROGRAMMA’S LOKAAL TE BEOEFENEN.

‘’



TOP- EN WEDSTRIJDSPORTERS

Voor de top- en wedstrijdsport is onze 
ambitie om sporters toegang te geven 
tot de beste mogelijkheden, waarmee 
wij hen helpen hun sportieve dromen 
waar te maken.

DOORONTWIKKELING TOPSPORTKLIMAAT
In lijn met het credo ‘iedere dag beter’ 
is er voor de nationale selectieleden 
gewerkt aan de doorontwikkeling 
van het ideale topsportklimaat. Zo 
biedt het ‘Centrum voor Topsport en 
Onderwijs’ (CTO) bij Papendal de atleten 
in de ‘focusdisciplines’ een uitdagende, 
kwalitatief hoogwaardige en op maat 
gesneden topsportomgeving. Tevens 
wordt er de basisopleiding voor jonge 
getalenteerde sporters verzorgd. De 
fysieke trainingen in de zomerperiode 
vinden naast trainingen op Papendal 
ook plaats op gletsjers en op 
zogenaamde ‘dry slopes’.
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HET CENTRUM VOOR TOPSPORT EN ONDERWIJS BIJ 
PAPENDAL BIEDT DE ATLETEN IN DE ‘FOCUSDISCIPLINES’ 

EEN UITDAGENDE, KWALITATIEF HOOGWAARDIGE EN OP 
MAAT GESNEDEN TOPSPORTKLIMAAT. 

‘’
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Discipline Sporter World cups Overall WC Junior 
evenementen

WK

Paraski Jeroen Kamp-
schreur

1e GS (2x) 
3e GS  
1e SL 
2e SL (2)
2e SG 
3e SG (2x)

2e SL
1e GS
3e SC
3e SG
1e DH

n.v.t. n.v.t.

Jeffrey Stuut 9e GS 
11e GS 
8e SL
11e SL
11e SG 
12e SG 

33e SL
18e GS
23e SC
20e SG
12e DH

n.v.t. n.v.t.

Niels de Langen 4e SL
5e SL
7e SL 
3e GS (2X) 
7e GS
8e GS
6e SG (2x) 
7e SG

7e SL 
8e GS
7e SC
14e SG
9e SG

n.v.t. n.v.t.

Barbara van Bergen 1e SG
2e SG 
2e GS 
4e GS (2x) 
3e SL
5e SL

10e SL
7e GS
5e SC
4e SG
4e SG

n.v.t. n.v.t.

Floris Meijer 4e SG
6e GS
7e GS
9e GS
13e SL

25e SL
14e GS
11e SC
10e SG
24e SG

n.v.t. n.v.t.

Claire Petit geblesseerd 22e  SL
36e  GS

n.v.t. n.v.t.

VOORNAAMSTE PRESTATIES SKIËN
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Parasnow-
board

Chris Vos 1e BSL (2x)
3e BSL 
1e SBX (2x) 

1e BSL 
1e SBX 

n.v.t. n.v.t. 

Lisa Bunschoten 1e BS
2e BSL 
1e SB
3e SBX

1e BSL 
1e SBX 

n.v.t. n.v.t. 

Renske van Beek 3e BSL (3x)
4e BSL 
5e SBX 
6e SBX

4e BSL 
7e SBX 
 

n.v.t. n.v.t. 

Discipline Sporter World Cups Overall WC Junior evene-
menten

WK

Snowboard 
freestyle

Casper Wolf 17e SS 46e SS
51e BA

n.v.t. n.v.t.

Niek van der Velden 15e BA
5e SS
14e SS

23e BA
14e SS

n.v.t. n.v.t.

Melissa Peperkamp 6e SS
9e SS 

16e SS YOWG
2e SS
3e BA

n.v.t.

Cheryl Maas 6e SS
18e SS
8e BA
14e BA
16e BA

23e SS
17e BA

n.v.t. n.v.t.

Snowboard-
cross

Glenn de Blois 1e SBX
15e SBX

24e SBX n.v.t. n.v.t.

VOORNAAMSTE PRESTATIES SNOWBOARDEN
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ORGANISATIE

Als organisatie willen wij vertrouwen 
op elkaar en elkaar scherp houden. 
We willen als team een fanatieke en 
gedreven organisatie zijn waarin ieders 
bijdrage van waarde is.

FOCUS ORGANISATIE
Het seizoen 2019/2020 is een seizoen 
geweest waarin er weer meer ‘rust’ 
binnen de organisatie is. Er is meer 
focus geweest op het realiseren van 
concreet resultaat en minder op het 
veranderingsproces van de organisatie. 
Vanuit het streven om zelfstandig 
en op eigen kracht te kunnen 
opereren is er voornamelijk ingezet 
op de (door)ontwikkeling van nieuwe 
inkomstenstromen om daarmee op 
lange termijn de (sportieve) ambities 
en de activiteiten & programma’s te 
kunnen blijven financieren. 

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Mede dankzij een subsidie van 
NOC*NSF vanuit het programma 
‘Versterken Sportbonden’ is voor de 
medewerkers een opleidingscurriculum 
onder de naam ‘Paspoort voor Passie’ 
ontwikkeld dat specifiek is gericht 
op de sportprofessional. Bij de 
ontwikkeling van dit curriculum is er 
nauw samengewerkt met de overige 
sportbonden binnen DeWeerelt van 
Sport: de hockeybond (KNHB), de 
golffederatie (NGF), de volleybalbond 
(NeVoBo) en het watersportverbond 
(KNWV). 



ER IS MEER FOCUS GEWEEST OP HET REALISEREN 
VAN CONCREET RESULTAAT EN MINDER OP HET 
VERANDERINGSPROCES VAN DE ORGANISATIE. 

‘’
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COLOFON
Dit is een uitgave van de Nederlandse Ski Vereniging

Orteliuslaan 1041, 3528 BE  Utrecht
www.wintersport.nl

©2020
Deze uitgave is een verkorte versie van het jaarverslag over het 
seizoen 2019/2020. Het volledige verslag is te downloaden op 

www.wintersport.nl/vereniging/jaarverslag.
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