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Beste wintersportliefhebber! 
 
Het was best even schrikken toen in maart het coronavirus een abrupt einde maakte aan het seizoen 
2019/2020. De schrik was zowaar nog groter toen bleek dat wintersport een behoorlijke bijdrage 
leverde aan de verspreiding van het virus. Alle wintersportvakanties werden direct gecanceld, reizen 
was niet meer mogelijk. De laatste maanden van het wintersportseizoen hebben wij daarom helaas 
onze missie niet kunnen realiseren: alle wintersporters helpen een unieke wintersportervaring te 
hebben. Ook al was het merendeel van de door ons geplande activiteiten op dat moment reeds 
uitgevoerd, helaas waren we genoodzaakt om enkele evenementen - zoals de Nationale Skitest - te 
laten vervallen. 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. 
 
Met partners zijn we direct in gesprek gegaan over de gevolgen van COVID-19 voor de reeds geplande 
campagnes en over de samenwerking voor het komende seizoen. Zo is er inmiddels een 
‘coronaclausule’ geïntroduceerd die onderdeel uitmaakt van de afspraken. Dit betekent dat onze 
partners de samenwerking flexibel kunnen aanpassen als verdere ontwikkelingen omtrent COVID-19 
daar om vragen. Tevens hebben we een ‘coronanoodfonds’ geactiveerd. De essentie hiervan is dat de 
NSkiV de partners het komende seizoen actief helpt in het bereiken van meer mensen om hun verhaal 
te vertellen.  
 
Gelukkig is de bureauorganisatie in staat gebleken om snel om te schakelen naar een andere manier 
van (thuis)werken. De uitbraak van COVID-19 zorgde wel voor veel vragen aan de Ledenservice, 
voornamelijk over de reisverzekering. Voor sommigen leden was COVID-19 helaas een aanleiding om 
het lidmaatschap en de verzekering niet te verlengen. Los van de gevolgen van COVID-19, geldt voor 
de bureauorganisatie dat het seizoen 2019/2020 een seizoen is 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. In het voorliggende verslag 
kunt u lezen welke stappen er het afgelopen seizoen zijn gezet in streven naar het op eigen kracht 
opereren!  
 
Ik hoop van harte dat er snel een antwoord is op het coronavirus en dat iedereen gezond blijft. Want 
als dat het geval is kunnen wij weer een bijdrage leveren aan de belangrijkste bijzaak in het leven: een 
unieke wintersportbeleving!  
 
Met sportieve groet! 
 
Mirko Creyghton 
voorzitter 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Jaarverslag NSkiV 2019/2020  Pagina 3 van 28 

INHOUDSOPGAVE 
 
Voorwoord................................................................................................................................................. 2 

Inhoudsopgave .......................................................................................................................................... 3 

1. Over de Nederlandse Ski Vereniging ................................................................................................. 4 

2. Verslag van de voornaamste activiteiten .......................................................................................... 6 

2.1 Wintersporters .......................................................................................................................... 6 

2.2 Wintersportorganisaties ............................................................................................................ 9 

2.3 Top- en wedstrijdsporters ....................................................................................................... 11 

2.4 Organisatie .............................................................................................................................. 15 

3. Vereniging ........................................................................................................................................ 17 

3.1 Algemene Vergadering ............................................................................................................ 17 

3.2 Hoofdbestuur .......................................................................................................................... 17 

3.3 Bureauorganisatie ................................................................................................................... 17 

3.4  Commissie Topsport ................................................................................................................ 18 

3.5  Atletencommissie .................................................................................................................... 18 

3.6  Sportraad ................................................................................................................................. 18 

3.7  Samenwerking nationaal en internationaal ............................................................................ 18 

4. Personalia ........................................................................................................................................ 19 

5. Jaarcijfers ......................................................................................................................................... 20 

6. Jaarrekening .................................................................................................................................... 21 

Bijlage I Nationale selecties 2019/2020 .................................................................................................. 23 

Bijlage II Nederlandse kampioenen 2019/2020 ...................................................................................... 24 

Bijlage III Organogram vereniging ........................................................................................................... 25 

Bijlage IV Organogram bureauorganisatie .............................................................................................. 26 

Bijlage V Organogram NSkiV Holding B.V. ............................................................................................... 27 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Jaarverslag NSkiV 2019/2020  Pagina 4 van 28 

1. OVER DE NEDERLANDSE SKI VERENIGING 
 

De Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) zet haar passie en expertise in om iedere wintersporter te 
helpen dé eigen perfecte wintersportbeleving te creëren. Wij begeven ons hiertoe op het vlak van 
prestatie, educatie en sportontwikkeling, maar bieden ook informatie, reizen en verzekeringen. 
In lijn met de sportagenda van NOC*NSF dragen wij bovendien bij aan de ontwikkeling en uitvoering 
van programma’s gericht op sport en bewegen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met 
wintersportverenigingen en -accommodaties in ons land. Samen met NOC*NSF verzorgen wij 
uiteraard ook hoogwaardige topsportprogramma’s en de maatwerkondersteuning van kansrijke 
topsporters. Met en voor onze atleten streven wij podiumplaatsen na op het allerhoogste niveau. 
 
Visie, missie en ambities 
Dit verslag beslaat het tweede jaar van de beleidsperiode 2018-2022. Het meerjarenbeleidsplan dat 
hieraan ten grondslag ligt, heet ‘De unieke wintersportervaring!’ Op basis van onze visie en missie 
staan hierin een aantal ambities centraal. 
 
Visie 
Wij geloven dat wintersport een actieve, avontuurlijke ervaring is die op een unieke manier energie, 
plezier en een ultiem gevoel van vrijheid geeft. Wij geloven dat we wintersporters het beste helpen 
door dit voor hen bereikbaar te maken.  
 
Missie 
“Wij brengen elke wintersporter dichter bij een unieke wintersportervaring.” 
Om deze missie te kunnen volbrengen is het noodzakelijk dat we een eigen en scherpe blik hebben op 
de ontwikkelingen in de wintersport en dat we die overzichtelijk presenteren. We nemen initiatief en 
stellen ons ondernemend op. Samen met de aangesloten wintersportorganisaties en onze 
commerciële partners richten we ons op datgene waarmee we voor de wintersporter écht het verschil 
maken. 
 
Ambities 
We maken onze missie specifiek door deze te vertalen naar een aantal ambities. Wij richten ons 
hierbij op drie hoofddoelgroepen: wintersporters, wintersportorganisaties en top- en 
wedstrijdsporters. 
Voor het waarmaken van de ambities focussen wij per doelgroep op speerpunten die we 
formuleerden bij aanvang van de beleidsperiode. Voor de verdere invulling hiervan houden wij 
doorlopend voeling met relevante trends en ontwikkelingen, zowel in als buiten het 
wintersportdomein. 
 

 Wintersporters 
Wij willen het vertrouwen en de waardering van wintersporters verdienen door voor hen de 
meest onafhankelijke en onderscheidende bron van informatie te zijn en de beste leverancier van 
relevante producten en diensten. 
Het magazine en de website zijn de belangrijkste kanalen om de wintersportcommunity te 
bereiken. Speerpunten hierbij zijn objectiviteit en transparantie in combinatie met een open, 
kritische blik. 

 

 Wintersportorganisaties 
Wij willen het vertrouwen en de waardering verdienen van de ruim 160 aangesloten 
wintersportorganisaties door hen op betrokken en deskundige wijze te ondersteunen bij het 
realiseren van hun ambities. Speerpunten hierbij zijn zichtbaarheid en vindbaarheid van de 
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wintersportorganisaties voor wintersporters. Onze communicatiekanalen spelen hierin een 
belangrijke rol. Speerpunt is ook de kwaliteit van het sport- en verenigingskader. Hiervoor 
focussen wij op de ontwikkeling van opleidingen, toetsingscriteria en certificering en de 
versterking van het trainersnetwerk. 
 

 Top- en wedstrijdsporters 
Wij bieden top- en wedstrijdsporters toegang tot de beste mogelijkheden, waarmee wij hen 
helpen hun sportieve dromen waar te maken. Via onze topsportprogramma’s focussen wij hierbij 
op absolute kwaliteit. Speerpunten zijn de openstelling van ons (lokale) netwerk, kennisdeling en 
samenwerking met andere sportbonden en met NOC*NSF. 
 

Onze ambities voor deze drie doelgroepen worden ondersteund door de ambitie die we onszelf als 
organisatie opleggen: 

 

 Organisatie 
Als medewerkers van de NSkiV vertrouwen we op elkaar en houden we elkaar scherp. We willen 
als team een fanatieke en gedreven organisatie zijn, waarin ieders bijdrage van waarde is. 

  



 

 
 

Jaarverslag NSkiV 2019/2020  Pagina 6 van 28 

2. VERSLAG VAN DE VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN 
 

De voornaamste activiteiten zoals hieronder beschreven, geven aan welke keuzes wij maken om de 
doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan 2018-2022 te realiseren. De concrete doelen, planningen 
en acties voor seizoen 2019/2020 werkten wij uit per doelgroep. 

 
2.1 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. Hiertoe richtten wij ons dit seizoen op een aantal activiteiten. 
 
Berichtgeving en ledencontact omtrent COVID-19 
Zowel ons redactionele team als ons technische team leverde een uitstekende prestatie tijdens de 
uitbraak van COVID-19. Onafhankelijk en feitelijk deden we verslag van alle gebeurtenissen. De 
website kon goed de grote stroom bezoekers aan die dit teweegbracht. Meer dan een half miljoen 
mensen volgden de berichtgeving omtrent COVID-19 op de voet via wintersport.nl. 
 
De Ledenservice werd in de eerste weken veelvuldig gebeld, vooral over afreizen naar 
wintersportgebieden en de dekking van de reis- en annuleringsverzekering in deze bijzondere 
omstandigheden. Deze extra druk was tijdelijk, omdat via de publieke media al snel meer duidelijkheid 
kwam. Wel zagen we steeds weer een kleine piek in het telefoonverkeer op het moment dat het 
kabinet nieuwe maatregelen afkondigde. 
 
Lancering Wintersport Academy 
Bij aanvang van het seizoen lanceerden wij de Wintersport Academy. 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 

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 overheids- 
maatregelen. 
 
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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het SneeuwFit-trainingsprogramma. Voor trainingen op locatie wordt via de koppeling met 
‘Wintersport in de buurt’ actief verwezen naar fysieke wintersportlocaties. 
 
Doorontwikkeling website 
Om onze partners nog beter van dienst te zijn, verbeterden we wintersport.nl dit seizoen op diverse 
vlakken. Zo introduceerden we een nieuw bannersysteem, implementeerden we aanvullende 
advertentievormen en deden we diverse technische updates. 
 
Onafhankelijke redactie, meer bezoekers 
Het redactionele team verzorgde dit seizoen drie edities van Wintersport Magazine, aangevuld met de 
special ‘Diamanten van de Alpen’. Online was het team op dagelijkse basis actief met de publicatie van 
actuele content. Dit leidde tot 14 procent meer bezoekers op de website. 
 
Betere vindbaarheid online 
We deden veel kennis op van zoekmachineoptimalisatie (SEO), waardoor onze artikelen en pagina’s 
nog beter vindbaar zijn via zoekmachines. Het aantal via de site geboekte reizen kende een lichte 
toename, evenals de partnerdeelname aan onze campagnes. COVID-19 beïnvloedde deze groei, al 
bleef de schade beperkt doordat het wintersportseizoen reeds op zijn einde liep.  
 
Uitbreiding materiaalvergelijker 
De online materiaalvergelijker omvat honderden uitvoerige producttests in populaire categorieën als 
ski’s, skistokken en handschoenen. Dit seizoen voegden we hier nieuwe productgroepen aan toe. Op 
basis van vergelijkingen kunnen wintersporters in de tool nu nog beter het materiaal vinden dat het 
beste voldoet aan hun wensen, inclusief informatie over verkrijgbaarheid. De materiaalvergelijker 
wordt sinds de lancering vorig seizoen veel gebruikt en voorziet duidelijk in een behoefte. 
  
Lancering Skiportal.de 
Ook werkten we aan de ontwikkeling van de Duitse versie van wintersport.nl: skiportal.de. Het hart 
van deze site bestaat uit veel geraadpleegde informatie over skigebieden en -dorpen. Om bij de 
livegang een vliegende start te kunnen maken, publiceren we ook Duitse vertalingen van de meest 
gelezen universele artikelen op wintersport.nl. Skiportal.de gaat vóór de komende winter live.  
 
Lading lidmaatschap 
Voor het komende seizoen laadden we het bestaande lidmaatschapsmodel met betere 
partneraanbiedingen. Hiervoor voerden we gesprekken met diverse partijen. Resultaten zijn onder 
meer een goede afspraak over toegang tot SnowWorld en een servicebeurt voor materiaal bij 
retailers. 
 
Ontwikkeling Club Wintersporters  
Naast het traditionele lidmaatschapsmodel gingen we van start met de invulling van ‘Club 
Wintersporters’. Deze community is een vernieuwde manier om wintersporters aan ons te binden en 
staat open voor alle bezoekers van wintersport.nl.  
 
Uitbreiding mogelijkheden Ledenservice  
We verruimden per 1 mei de telefonische bereikbaarheid van de Ledenservice met twee uur tot 17.00 
uur. Onze leden ontvingen deze uitbreiding goed; tussen 15.00 en 17.00 uur worden we nu regelmatig 
gebeld. 
 



 

 
 

Jaarverslag NSkiV 2019/2020  Pagina 8 van 28 

In het telefonische keuzemenu brachten wij een optie aan voor direct contact met de afdeling Schade. 
Vragen over de afwikkeling van schadedossiers komen nu in principe niet meer terecht bij de 
Ledenservice, maar direct bij de schadebehandelaar. 
 
Tot slot introduceerden we de mogelijkheid om de contributie voor het lidmaatschap via iDEAL te 
voldoen. Zowel op de oorspronkelijke factuur als op betalingsherinneringen vermelden we nu een link 
naar onze iDEAL-omgeving. Hier wordt boven verwachting veel gebruik van gemaakt, hetgeen de 
afdeling Financiën ontlast. 
 
Introductie kortlopende verzekering 
De nieuwe kortlopende reis- en/of annuleringsverzekering ging begin augustus live. Door dit aan te 
pakken als een soft launch, dus zonder er actief aandacht voor te vragen, konden we in de praktijk 
testen of de zogeheten afsluitstraat goed functioneert en of alle informatie duidelijk is. 
Op deze manier sloten wij dit seizoen al een kleine 250 polissen af, waaruit blijkt dat de producten in 
een behoefte voorzien. 
 
Promotie clausule voor skileraren 
Extra aandacht gaven we aan de clausule voor ski- en snowboardleraren en andere 
seizoensmedewerkers in de wintersport. Dit deden we zowel via wintersport.nl en Wintersport 
Magazine als via onze partner Werken in Oostenrijk. Het wierp zijn vruchten af. Leden belden de 
Ledenservice veelvuldig voor advies over benodigde verzekeringen voor skileraren. De clausule werd 
ruim 100 keer afgesloten. 
 
Herziening voorwaarden doorlopende reisverzekering 
Tevens namen wij de polisvoorwaarden onder de loep van de doorlopende reisverzekering. De laatste 
versie dateerde uit 2015. Met name vanuit de schadebehandeling, waar wij sindsdien veel directer bij 
betrokken zijn, bleek dat we voorwaarden hier en daar konden verhelderen. De meeste aanpassingen 
betreffen een verduidelijking van wat wel en niet is gedekt. Voor nieuwe verzekerden gingen de 
herziene polisvoorwaarden in per 28 maart. Voor bestaande verzekerden worden de nieuwe 
voorwaarden van toepassing per de eerstvolgende verlengingsdatum. Voor zo’n 80 procent van het 
bestand betrof dit 1 mei. 
 
Ontwikkeling ledental 
De aankondiging van de jaarlijkse lidmaatschapsverlenging ging voor het gros van onze leden eind 
maart de deur uit. Traditiegetrouw is dit voor leden aanleiding om nog eens stil te staan bij de 
noodzaak van de verzekering en het lidmaatschap. Dit leidt doorgaans tot enkele opzeggingen, waarbij 
COVID-19 deze keer extra invloed bleek te hebben. Als opzegreden werd nu meer dan eens de 
teleurstelling genoemd dat onze verzekering de uitbraak van een virus niet dekt. Ook uitstel of afstel 
van wintersportreizen uit persoonlijke financiële overwegingen werd gemeld als reden om de 
reisverzekering en het lidmaatschap op te zeggen. 
 
Voortgang collectieve zorgverzekering  
We besloten door te gaan met ons collectieve zorgverzekeringsaanbod bij Aevitae. 
De wereld van collectieven is momenteel flink in beweging. Zo werd de collectiviteitskorting voor 2020 
teruggebracht van 10 naar maximaal 5 procent en moeten verzekeraars aantonen met welke 
zorginhoudelijke maatregelen zij de collectiviteitskorting onderbouwen. De kans bestaat dat de 
collectiviteitskorting op termijn helemaal verdwijnt. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet om te 
kunnen bepalen of het opzetten van een collectief met een nieuwe partner zinvol is. 
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Verzekeren voor andere sportbonden 
We stapten dit seizoen wat verzekeringen betreft ook in de rol van bemiddelaar/adviseur voor de 
Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Deze vereniging biedt haar leden sinds 
maart een voor de paardensport op maat gemaakte doorlopende reis- en annuleringsverzekering aan. 
De eerste polissen werden al snel afgesloten, maar daags na de introductie brak COVID-19 in 
Nederland uit. Besloten werd toen om de campagne voor deze verzekering voorlopig te pauzeren. 
 
2.2 Wintersportorganisaties 
Onze ambitie is het vertrouwen en de waardering te verdienen van de ruim 160 aangesloten 
wintersportorganisaties door hen op betrokken en deskundige wijze te ondersteunen bij het 
realiseren van hun ambities. Hiertoe ontplooiden wij dit seizoen een aantal activiteiten. 
 
Doorontwikkeling ‘Wintersport in de buurt’ 
‘Wintersport in de buurt’ is sinds de introductie in het vorige seizoen volledig geïmplementeerd in 
onze website en campagnes. Rondom bijna alle activiteiten die we uitvoeren om wintersporters in 
beweging te krijgen, verwijzen we nu standaard naar de tool. De aangesloten wintersportorganisaties 
ondervinden hier meerwaarde van. Wintersporters maken goed gebruik van ‘Wintersport in de buurt’. 
De tool werd sinds de introductie meer dan 35.000 keer geraadpleegd. 
 
Dit seizoen maakten we ook een koppeling tussen ‘Wintersport in de buurt’ en de Wintersport 
Academy. De Wintersport Academy is bedoeld om wintersporters te enthousiasmeren om bij te 
blijven leren op het gebied van hun sport. ‘Wintersport in de buurt’ laat hen precies zien bij welke 
wintersportorganisaties zij aan de slag kunnen om te oefenen of lessen te volgen.  
 
Organisatie opleidingen 
Ter versterking van verenigingen en verenigingskader bieden wij diverse opleidingen aan. Met 
samenwerkingspartners als sneeuwhallen, indoorrolbanen, borstelbanen en opleidingsorganisaties 
organiseerden we dit seizoen bijvoorbeeld weer veel niveau-2-opleidingen. Ondanks het grote aantal 
geslaagden, viel de doorstroom naar niveau 3 tegen. Onderzoek liet zien dat er meestal wel interesse 
is in een vervolgopleiding, maar dat men eerst werkervaring op wil doen, of de opleiding wil volgen 
aan het einde van het seizoen. 
 
Dit seizoen werden ook enkele gespecialiseerde opleidingen georganiseerd en afgerond, zoals 
langlauf/rolski-instructeur, Technisch Official en Technisch Gedelegeerde. 
 
Kennisdeling via bijeenkomsten 
We organiseerden in het najaar platformbijeenkomsten voor aangepaste wintersport en noordse 
sporten. In het voorjaar waren er eveneens platformbijeenkomsten: voor alpineskiën, borstelbanen en 
opnieuw aangepaste wintersport en noordse sporten. Enkele bijeenkomsten vonden door COVID-19 
online plaats. Wintersportorganisaties zijn inmiddels gewend aan de halfjaarlijkse bijeenkomsten. Ze 
worden goed bezocht en gewaardeerd. 

 
In juni hielden we een achterbanbijeenkomst over de voortgang van het meerjarenbeleidsplan. Hier 
was de opkomst helaas mager. Desondanks sterkten de opgehaalde inzichten ons in de koers die we 
nu varen.  
 
Samen met de andere sportbonden binnen DeWeerelt van Sport organiseerden we diverse 
bijeenkomsten gericht op kennisoverdracht aan lidorganisaties. Ook onze wintersportorganisaties 
kregen de kans hieraan deel te nemen. Een deel van de bijeenkomsten vond als gevolg van COVID-19 
plaats als Webinar. Onderwerpen waren onder meer het opleiden van vertrouwenscontactpersonen 
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en grensoverschrijdend gedrag bij sportverenigingen. Ook de thema’s ‘Vrijwilligersmanagement’, 
‘Ledenbinding’, ’Financieel gezond de crisis door’ en ’Communiceren, juist nu’ kwamen aan bod. 
 
Totstandkoming lokale sportakkoorden 
Circa 200 Nederlandse gemeentes werken onder begeleiding van NOC*NSF aan een lokaal 
sportakkoord. De NSkiV participeert in een aantal werkgroepen om te zorgen dat ook wintersport een 
plek krijgt in deze lokale akkoorden. In Ede leidde dit al tot mooie resultaten. Skivereniging Gelderse 
Vallei was actief betrokken bij de totstandkoming van het plaatselijke sportakkoord en zal op basis 
hiervan helpen bij de sportieve activering van Edese ouderen.  
 
(Inter)nationale erkenning NSkiV-opleidingen 
Sinds de vaststelling van de delegated act door de Europese Commissie worden alle cursisten met een 
niveau-4-opleiding die de Common Training Test succesvol afronden opgenomen in IMI. In deze 
database kan elke EU-skischool opzoeken of een skileraar over de benodigde papieren beschikt. 

 
Met het Salzburger Berufsschilehrer und Snowboardlehrer Verband (SBSSV) bekeken we al enige tijd 
de mogelijkheid voor gelijkstelling van onze opleidingen. Hoewel de insteek aan beide zijden positief 
was en we veel tijd en energie staken in het gezamenlijke overleg, strandde het traject dit seizoen bij 
de opschaling naar het landelijke Österreichische Skischulverband (ÖSSV). We bezinnen ons nu op 
andere wegen om internationale erkenning te verkrijgen van onze niveau-3- en niveau-4-opleidingen. 

 
Inmiddels is de EU-regelgeving vertaald naar de Nederlandse situatie en is een protocol ontwikkeld. 
Skileraren die in aanmerking komen voor vrijstelling of die een aanvraag willen indienen, kunnen 
hiervoor terecht op wintersport.nl.  

  
Aandachtig volgden wij de dialoog van de georganiseerde sport met NOC*NSF over doorontwikkeling 
van de Kwalificatie Structuur Sport (KSS) 2017. Vooralsnog is geen sprake van aanpassing van de 
NSkiV-protocollen. 
 
Ledenbestand online bijhouden 
Dankzij een nieuw online systeem kunnen verenigingen nu zelf wijzigingen in hun ledenbestand 
bijhouden. Nieuwe clubleden ontvangen hierdoor sneller een clublidpas en de financiële bijdrage kan 
sneller worden berekend. Dit betekent een flinke ontlasting van secretarissen en 
ledenadministrateurs. Begin december informeerden we de verenigingen over de nieuwe procedure. 
 
Lancering data.wintersport.nl 
Het wedstrijdseizoen startte met diverse wedstrijden in de sneeuw en op de baan. Om de kalender, 
uitslagen, ranglijsten en atletenprofielen voor de diverse wedstrijdseries goed te kunnen beheren en 
presenteren, maakten we op data.wintersport.nl een nieuwe online omgeving voor de disciplines 
alpine, snowboard, freeski en noords. Verenigingen waarderen het gebruiksgemak van het nieuwe 
platform. Op basis van hun feedback voerden we nog enkele verbeteringen door. 
 
Wedstrijdkalender 
Het seizoen startte eind september direct met een groot internationaal evenement bij SnowWorld 
Landgraaf: Lowlands. In twee dagen tijd streden bijna 350 deelnemers uit zes verschillende landen om 
de Lowlands-titel. Deze ging uiteindelijk naar Groot-Brittannië. De uitvoering van het evenement was 
in handen van WeLoveSnow, onder auspiciën van de NSkiV.  

 

https://www.oesv.at/ski-alpin/
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Vlak voor de Oostenrijkse coronalockdown vond het NK Alpine sneeuw plaats in Maria Alm. Onder 
zeer uitdagende omstandigheden - regen, sneeuw en zon - verliepen alle wedstrijden goed, met 
winnende resultaten van de Nederlandse atleten. 
  
Het Noords Festival vond medio januari plaats in St. Ulrich am Pillersee, eveneens in Oostenrijk. Ook 
bij dit evenement waren de omstandigheden uitdagend. Desondanks konden we alle wedstrijden naar 
tevredenheid voltooien. De organisatie van deze wedstrijden steunt traditiegetrouw op de grote 
inspanning van de beide lokale skiclubs. Ook dit jaar verliep deze naar volle tevredenheid.  
 
Door de uitbraak van COVID-19 moesten we het wedstrijdseizoen vroegtijdig beëindigen. Na intreding 
van de landelijke maatregelen lasten we alle wedstrijden af, behalve het NK Alpine baan bij Il Primo. 
Dit verplaatsten we in goed overleg met het lokale organisatiecomité naar zaterdag 21 november 
2020. 

 
Sportstimuleringsfonds 
Het Sportstimuleringsfonds ontving dertien aanvragen van lidrechtspersonen. De Sportraad kende er 
zeven toe met een totale waarde van ruim 27.000 euro. De aanvragen waren divers: ontwikkeling van 
skicross, intensivering van de wedstrijdbeleving, ontwikkeling van aanbod voor een nieuwe vereniging 
gericht op wedstrijdskisport, werving van vrijwilligers voor aangepaste wintersport en 
accommodatieverbetering. 
 
De coronamaatregelen maakten het lastig om verenigingen te bereiken voor de opvolgende 
aanvraagronde voor een bijdrage uit het Sportstimuleringsfonds. Voor twee online vragenuurtjes die 
we organiseerden, bleek de interesse gering. Desondanks dienden uiteindelijk acht verenigingen een 
aanvraag in.  
 
2.3 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. Dit seizoen voerden 
wij hiervoor diverse activiteiten uit. 
 
Doorontwikkeling kansrijke programma’s voor topsporters 
In lijn met het credo ‘Iedere dag beter’ werkten we voor onze atleten verder aan het ideale 
topsportklimaat. Een sportspecifieke, uitdagende, kwalitatief hoogwaardige maatwerkomgeving 
speelt hierin een belangrijke rol en helpt atleten te excelleren. ‘Iedere dag beter’ betekent ook dat we 
continu innoveren om succesvol toe te kunnen werken naar de beoogde podiumplekken. 
 
Nederland kent een aantal hoogwaardige trainingscentra. Het Centrum voor Topsport en Onderwijs 
(CTO) in Papendal is voor onze programma’s inmiddels een vaste waarde. Hier boden wij onze atleten 
ook dit seizoen maatwerkopleidingen met een combinatie van training, scholing en huisvesting. Zo 
kunnen zij de stappen maken die we gezamenlijk bespreken. 
 
CTO Papendal voorziet voornamelijk in faciliteiten voor onze focusdisciplines en onze sporters met 
een selectiestatus. Hiernaast verzorgden we een basisopleiding voor jonge getalenteerde atleten. 
 
Door de herstructurering van het (top)sportlandschap kregen CTO’s meer een paraplufunctie. Van 
clubs en verenigingen kregen onze wedstrijdsporters hiernaast meer kans om zich aan te sluiten bij 
een regionaal trainingscentrum (RTC). Met oog hierop was de NSkiV betrokken bij de inrichting van de 
werkstructuur binnen deze RTC’s. 
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Voor sporters met een NOC*NSF-status is er sinds mei een continuprogramma van arbeid, rust,  
opbouw en consolidatie. De fysieke trainingen in de zomerperiode werden uitgebreid met trainingen 
op gletsjers en dry slopes. Hiermee maakten we de transitie van fysiek naar sportspecifiek bewegen. 
Sinds enige jaren creëren we ook steeds meer cross-oversituaties in het programma met sporten als 
wakeboarden, golfsurfen, skateboarden, mountainbiking en turnen en met elementen als pumptracks 
en trampolines. 
 
Doorontwikkeling talentenprogramma’s 
Talentontwikkeling begint bij talentherkenning. Door scoutingdagen voor talent te organiseren en 
door tijdens trainingen en wedstrijden te observeren en analyseren, kregen we een zorgvuldig beeld 
van de talenten in het veld. 
 
Zoals ons Meerjaren Opleidingsplan beschrijft, hanteerden we ook dit seizoen een doorlopende 
leerlijn in alle programma’s. Dit betekent dat we ook werkten met sporters onder de 12 jaar, mits de 
randvoorwaardelijke competenties bij hen aanwezig zijn. 
Deze jonge sporters leidden wij op ‘vanuit het proces’, waarbij we stuurden op een juiste 
sportattitude. Het ging hierbij om de basiswetmatigheden van de sport, die uiteindelijk leiden tot 
performance. We stuurden om deze reden aan op gedegen samenwerking met clubs en verenigingen, 
zodat iedereen in de basis op dezelfde wijze te werk gaat. 
 
Long Term Athlete Development (LTAD) vormt de basis voor onze werkwijze en de principes die wij 
hanteren in onze opleidingen. Onze leerlijnen zijn transparant en voor ieder toegankelijk, 
toekomstperspectief en ambitie zijn duidelijk beschreven en de leerlijnen zijn getoetst aan 
buitenlandse sneeuwprogramma’s. 
 
Openstelling van ons netwerk 
Nationaal en internationaal droegen wij bij aan het doorontwikkelen en delen van kennis, het 
verbeteren van structuren en het opleiden tot gekwalificeerde sportbegeleiders. Deze inzet borgt 
onder meer de kwaliteit van het sportlandschap en de voortgang voor de lange duur. 
We initieerden en stimuleerden het volgen van een sportspecifieke opleiding, die wij als bond 
procesmatig begeleiden. Bondstrainers en de afdeling Topsport, ondersteund door externe experts, 
spelen hierbij een essentiële rol. 
 
Een goed opgeleid veld draagt structureel bij aan een betere regulering van de kwaliteit voor de 
toekomst. We zagen wat dit betreft een positieve ontwikkeling bij zowel alpine als de 
snowboarddisciplines. Een aantal jonge trainers behaalde inmiddels met succes de opleiding 
trainer/coach (TC3 of TC4) en is nu werkzaam in de sport.  
 
Tevens planden we een aantal applicaties. Voor trainers zijn deze verplicht als waardebehoud van hun 
certificaat en de certificering van onze programma’s. 
 
Internationaal hebben wij een voortrekkersrol in de aangepaste sneeuwdisciplines. We hielpen het 
International Paralympic Committee (IPC) dit seizoen met de ontwikkeling en doorontwikkeling van 
programmastructuren en de borging van een perspectief voor de lange termijn. 
 
Uitbreiding sportspecifieke expertise 
Verbeteren is een continu proces van investeren, innoveren, kennis vergaren en onderzoek doen. 
Voor meer sportspecifieke expertise benaderden we experts en faciliteiten in ons eigen land die 
motorische vaardigheden stimuleren. Het ging hierbij onder meer om fun- en skateparken, 
pumptracks, mountainbiketrails, wakeboardbanen en trampoline- en jumpstylehallen. Hiernaast 
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maakten we weer dankbaar gebruik van de landelijke sneeuwhallen, met het goed gefaciliteerde 
SnowWorld Landgraaf voorop. 
  
Training kansrijke individuele atleten 
Onze atleten verdienen een volwaardig topsportprogramma. Niet altijd hebben wij echter een 
passende oplossing. Sommige atleten trainden om deze reden mee in een buitenlands programma, 
zoals alpineskiërs Adriana Jelinkova, Maarten Meiners en Max van Rossum. 
Snowboardcrosser Glenn du Blois sloot zich dit seizoen wederom aan bij de Zwitserse selectie. 
Michelle Dekker, alpine snowboard, trainde bij Rene Hürlimann en Thedo Remmelink (respectievelijk 
Zwitserland en USA). Cheryl Maas, snowboard freestyle, trainde in Noorwegen. Deze individuele 
sporters kunnen te allen tijde ook gebruikmaken van de faciliteiten, expertise en experts van CTO 
Papendal. 
 
Ook bij junioren zagen wij binnen iedere discipline een beweging richting buitenlandse programma’s, 
internaten en initiatieven. De huidige faciliteiten in het buitenland zijn Stams, Mals en Saalfelden, 
allen internaten. 
 
Organisatie wedstrijdkalender 
Om een inspirerende omgeving te creëren voor fanatieke wedstrijdsporters, organiseerden wij diverse 
wedstrijdseries en wedstrijden. Zo vond in Landgraaf in november weer een aantal internationale 
wedstrijden plaats. Deze verliepen succesvol en kregen veel waardering van deelnemers en hun 
begeleiding. 
 
Voor enkele kampioenschappen is een goede en mooie samenwerking ontstaan met een aantal 
landen. Zo werkten we de laatste jaren voor alpine en snowboard veel samen met België. 
Vanuit Denemarken werd bovendien een Lowlands-initiatief gestart om kennis te delen en een beter 
topsportklimaat te creëren. België, Luxemburg en Noorwegen sloten zich hierbij aan. Omdat dit voor 
onze junioren een kans kan zijn, dachten wij mee in dit initiatief. 
 
Tot en met het NK Alpine verliep het nationaal programma volgens planning. COVID-19 maakte echter 
abrupt een einde aan ons competitieseizoen. Het NK Snowboard te Laax (Zwitserland) werd 
gecanceld. Ook alle World Cups, Europa Cups, junioren wereldkampioenschappen (op alpine na) en 
andere internationale wedstrijden die na 6 maart op de kalender stonden, werden gecanceld. 
 
Internationaal beraad over gevolgen COVID-19 
Door COVID-19 rezen een aantal zorgen, vooral met betrekking tot de internationale ranglijsten. Deze 
zijn nu niet compleet. De vraag is wat dit betekent voor de startplekken voor volgend seizoen. Een 
aantal atleten miste bovendien een belangrijk meetmoment, een volgende stap in hun leerlijn. Hier 
werd op internationaal niveau over gesproken, onder andere met betrekking tot: 

 Protocollen(beperkingen) rondom COVID-19 

 Kwaliteitsborging van de programma’s 

 Wedstrijdkalender en periodisering programma’s 

 The road to Beijing (campagne, plan en uitvoering) 

 Innovaties voor de komende twee jaar 

 Applicaties voor trainers en coaches 

 Relatiebeheer internationale federaties 
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Voornaamste prestaties 2019/2020 
 

Discipline Sporter World Cups Overall WC Junior  
evenementen 

WK 

Para ski Jeroen Kampschreur 1e GS (2x) 
3e GS  
1e SL 
2e SL (2x) 
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 

  

Para snowboard 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.  

Freestyle snowboard  
 

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. 
 

Snowboardcross Glenn de Blois 1e SBX 
15e SBX 
 

24e SBX 
 

n.v.t. 
 

n.v.t. 
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2.4 Organisatie 
Als organisatie is onze ambitie om te vertrouwen op elkaar en elkaar scherp te houden. We willen als 
team een fanatieke en gedreven organisatie zijn waarin ieders bijdrage van waarde is. Dit seizoen 
werkten wij hieraan op verschillende manieren. 
 
Persoonlijke ontwikkeling medewerkers DeWeerelt van Sport 
Sinds de gezamenlijke huisvesting intensiveert de samenwerking met de vier andere sportbonden 
binnen DeWeerelt van Sport: de hockeybond (KNHB), de golffederatie (NGF), de volleybalbond 
(NeVoBo) en het watersportverbond (KNWV). 
Gezamenlijk doorliepen we dit seizoen een traject gericht op persoonlijke ontwikkeling. Op basis van 
een individueel ‘Paspoort voor passie’ kregen collega’s inzicht in hun ontwikkelbehoefte, waarna ze 
konden kiezen voor een bijpassend opleidingstraject. 
Het opleidingscurriculum kwam tot stand in samenspraak met diverse aanbieders van opleidings- en 
trainingsmodules, waarbij we ons specifiek richtten op de sportprofessional.  
Het traject werd gefinancierd met een subsidie van NOC*NSF vanuit het programma ‘Versterken 
Sportbonden’. 
 
Ontwikkeling partnermodel 
Als opvolger van het voormalige sponsormodel ontwikkelden we een partnermodel. We toetsen dit in 
vele gesprekken met mogelijke partners. Dit leidde tot verdere verrijking en verdieping van onze 
partnerpropositie. Voor partijen die concrete interesse toonden, werkten we een voorstel uit. Door de 
impact van COVID-19 leidde dit nog niet tot nieuwe partnerships. 
 
Uitvoering samenwerkingsagenda 
De Wintersport Academy ontwikkelden wij als onderdeel van de samenwerkingsagenda samen met 
verzekeraar a.s.r. Centraal hierin staan thema’s als ‘goed voorbereid op wintersport’ en ‘preventie 
voor en tijdens de wintersport’. Zeker gezien de focus van a.s.r. op preventie en veiligheid, bleek de 
Wintersport Academy een goed middel om de samenwerkingsrelatie te activeren. A.s.r. hoopt via de 
Wintersport Academy de schadelast van wintersporters positief te beïnvloeden. 
 
Ontwikkeling nieuwe inkomstenbronnen  
We ontwikkelden dit seizoen diverse nieuwe bronnen van inkomsten. Zo lanceerden we het 
materiaalplatform (een affiliatie met retailpartijen), creëerden we nieuwe online uitingen en brachten 
we zowel een aflopende reis- en annuleringsverzekering als een skileraarclausule naar de markt. Ook 
koppelden we extra touroperators aan de accommodatiezoekmachine, zodat gebruikers meer keuze 
hebben. Hiernaast verruimden we de mogelijkheden voor onze campagnes, zodat er meer plek is voor 
partners. 
 
Onderzoek naar rol als touroperator 
Omdat we binnen affiliaties afhankelijk zijn van derde partijen, onderzochten we of een rol als 
zelfstandig touroperator voor ons zinvol en haalbaar zou zijn. We besloten iets dergelijks voorlopig 
niet in gang te zetten, vooral vanwege de bijkomende juridische risico’s. 
Wel zien we kansen voor de verdere ontwikkeling van een Online Travel Agency. Omdat reizigers in dit 
geval boeken op ons eigen platform, zijn we minder afhankelijk van affiliatiepartners. Bovendien zijn 
we in dit model wettelijk gezien geen touroperator, wat de risico’s beter beheersbaar maakt. 
NOC*NSF kende een innovatiesubsidie toe om dit concept verder te ontwikkelen. 
 
Ondersteuning verzekeringsactiviteiten andere bonden 
Meerdere sportbonden deden de afgelopen periode een beroep op onze expertise wat betreft 
verzekeringsactiviteiten. Hoewel de vraag in eerste instantie doorgaans ging over collectieve 
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aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering, blijkt men ook erg geïnteresseerd in de verzekeringen 
als basis van ons lidmaatschapsmodel. 
Samen met onze huidige volmachtpartner Suczes Groep richtten wij een nieuwe entiteit op: Zeker in 
Sport. Hiermee ondersteunen wij andere bonden bij het ontwikkelen van verzekeringsproducten als 
toegevoegde waarde voor hun lidmaatschapsmodellen. 
Begin oktober hielden we een kick-offbijeenkomst met de naam ‘Shared services verzekeren’. Aan de 
negentien bonden die hierbij aanwezig waren, legden we uit wat wij op verzekeringsgebied voor hen 
kunnen betekenen. De interesse was groot, met name voor collectieve verzekeringsoplossingen. In 
aanvullende individuele gesprekken met diverse bonden geven we de komende tijd verdere invulling 
aan specifieke vragen en behoeftes.  
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3. VERENIGING 

 
3.1 Algemene Vergadering 
Als gebruikelijk kwam de Algemene Vergadering dit seizoen twee keer bijeen. 

 
Najaarsvergadering 
De najaarsvergadering vond plaats op 23 november 2019. Hier werd de jaarrekening 2018/2019 
besproken. Met een klein verlies van 8.700 euro is het seizoen nagenoeg conform budget afgesloten. 
Dit betekent dat het eigen vermogen niet verder wordt aangetast. 
 
Voorjaarsvergadering 
De voorjaarsvergadering stond oorspronkelijk gepland op 18 april 2020. Door COVID-19 vond de 
vergadering uiteindelijk online plaats op 16 mei 2020. Tijdens deze vergadering werd onder andere de 
begroting voor seizoen 2020/2021 toegelicht en vastgesteld. 
 
3.2 Hoofdbestuur  
Het dagelijks bestuur van de NSkiV wordt uitgevoerd door het Hoofdbestuur. De leden hiervan 
kwamen dit seizoen zevenmaal bijeen in een reguliere vergadering, waarin zij aandacht besteedden 
aan diverse jaarlijks terugkerende thema’s.  

 
Achter de schermen was het Hoofdbestuur hiernaast actief met toezien op de verdere ontwikkeling 
van de ingezette koers van de afgelopen jaren. Concreet betekent dit: vanuit eigen kracht inzetten op 
de (door)ontwikkeling van nieuwe inkomstenstromen om hiermee op lange termijn de (sportieve) 
ambities, activiteiten en programma’s te kunnen blijven financieren.  
 
Het Hoofdbestuur vertegenwoordigde de NSkiV hiernaast bij diverse gelegenheden, waaronder de 
Algemene Ledenvergadering van NOC*NSF en een aantal Nederlandse kampioenschappen. 
 
De ledenvergadering benoemde Marjanne Mulder in november 2019 tot secretaris. Zij nam deze rol 
over van Fried Enting, die afgelopen seizoen actief was als waarnemend secretaris. 
 
3.3 Bureauorganisatie 
Seizoen 2019/2020 bracht meer rust binnen de organisatie. De verhuizing van het bureau naar 
DeWeerelt van Sport is verwerkt in alle geledingen van de organisatie. Meer dan op het 
veranderingsproces van de organisatie, konden we hierdoor weer focussen op het realiseren van 
concreet resultaat. 
 
Wijzigingen formatie 
Naast de incidentele personeelswisselingen zorgde de verhuizing van Den Haag naar Utrecht zoals 
verwacht tot het vertrek van een aantal medewerkers. Daar waar noodzakelijk werden vacatures 
gesteld en ingevuld. 
Ingrid Pandelitschka is niet langer werkzaam voor de Nederlandse Ski Vereniging. Marianne Stoffelsen 
begon op 1 januari als managementassistente en directie- en bestuurssecretaresse. 
 
Commissie Datalekken  
De Commissie Datalekken kwam dit seizoen een aantal keer bijeen om eventuele datalekken op te 
sporen. Zij stelde bij deze gelegenheden vast dat de ingevoerde procedure ter voorkoming van 
datalekken vooralsnog effectief is. 
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Code Goed Sportbestuur 
We voldeden opnieuw aan alle eisen die de Code Goed Sportbestuur stelt aan onze organisatie. Dit is 
een belangrijke voorwaarde voor het kunnen indienen van subsidieaanvragen bij NOC*NSF. 
 
Preventie grensoverschrijdend gedrag 
We brengen preventie van grensoverschrijdend gedrag permanent onder de aandacht bij onze leden, 
onder meer via onze website en mailings. In het kader van het vrijwilligersbeleid attendeerden wij 
vrijwilligers wederom op de gratis verkrijgbare Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze stellen wij 
verplicht voor iedereen die werkt met kinderen en jongeren tot en met 18 jaar oud. Ook 
communiceerden we over de beschikbaarheid van de vertrouwenscontactpersoon, waar alle 
geledingen binnen de NSkiV een beroep op kunnen doen. 
 
3.4  Commissie Topsport 
De Commissie Topsport adviseert het Hoofdbestuur over zaken die met topsport te maken hebben. 
De commissie stelt zelfstandig de nationale selecties vast, evenals de selectiecriteria en de limieten. 
De commissie kwam dit seizoen zes keer bijeen. De voornaamste gespreksonderwerpen waren 
vaststelling van de limieten, kwaliteitsverbetering van uitvoering van topsportprogramma’s, innovaties 
en voorbereiding op de Olympische en Paralympische Spelen. 
De commissie wordt voorgezeten door het hoofdbestuurslid met de portefeuille Topsport, Stephan de 
Wit. Ook Herbert Cool maakt deel uit van de commissie. Er is een vacature voor een derde lid. 
  
3.5  Atletencommissie 
De Atletencommissie bestaat uit sporters die actief zijn binnen de topsportprogramma’s en komt 
normaliter eens per jaar bijeen om de Commissie Topsport van advies te dienen. Dit verslagjaar vond 
geen ontmoeting plaats, omdat de commissie opnieuw moet worden ingericht nu de huidige leden 
niet meer actief zijn binnen een van de topsportprogramma's. 
 
3.6  Sportraad 
De Sportraad adviseert het Hoofdbestuur op het gebied van breedtesport en sportontwikkeling en 
gaat over de toekenning van bijdragen uit het Sportstimuleringsfonds. Op dit punt treedt de Sportraad 
op als intermediair tussen de NSkiV en de aangesloten organisaties. 
De Sportraad houdt zich beleidsmatig bezig met onderwerpen als de dienstverlening aan aangesloten 
organisaties, deskundigheidsbevordering en het Sportstimuleringsfonds. 
Fried Enting is lid van het Hoofdbestuur met de portefeuille Sportontwikkeling. Hij bekleedt hierdoor 
ook de functie van voorzitter van de Sportraad. Verder bestaat de Sportraad uit Nico de Gouw, Niels 
Hogenhout, Jack Meerburg, Jos Verest, Anna Jochemsen en Michiel de Vlieger. 
 
3.7  Samenwerking nationaal en internationaal  
We onderhouden op sportief gebied traditioneel nauwe banden met NOC*NSF, de Fédération 
Internationale de Ski (FIS), het International Paralympic Committee (IPC), de International Biathlon 
Union (IBU) en de World Snowboard Federation (WSF). 
Via NOC*NSF zijn wij intensief betrokken bij het realiseren van de gemeenschappelijke doelstellingen 
van de georganiseerde sport: behoud van de Nederlandse positie in de top tien van sportlanden van 
de wereld, vergroting van de sportparticipatie en leveren van een kwaliteitsimpuls aan de 
ontwikkeling van de sportbonden. 
Ook bij de ontwikkelingen van FIS en de IBU waren we wederom nauw betrokken. Diverse personen 
uit onze organisatie hebben zitting in commissies van deze twee organisaties. 
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4. PERSONALIA 
 
PERSONALIA  
Overzicht per 1 mei 2020.  
 
Ereleden 
R. Blondel, H.G.B. van den Breemen, G. Brouwer, E.O. Faber, B. Mentel en N. Sauerbreij 
 
Leden van Verdienste 
C.A.H. van den Aardweg, W.J. Akkerman, H.G. de Boer, M. van der Bunt en M. Zeegers-Nouwen 
 
Hoofdbestuur 
M.J.W. Creyghton (voorzitter), M. van der Sluis (portefeuille Marketing & Sales / vicevoorzitter),  
K.Y. Bos (penningmeester), M. Mulder (secretaris), S.F.J. de Wit (portefeuille Topsport) en 
A.S.W. Enting (portefeuille Sportontwikkeling) 
 
Bureau 
F.J. Avis (algemeen directeur) 
 
Sportraad  
A.S.W. Enting (voorzitter), N. de Gouw, N. Hogenhout, J. Meerburg, J. Verest, M. de Vlieger en  
A. Jochemsen 
 
Commissie Topsport 
S.F.J. de Wit (voorzitter) en H. Cool  
 
Financiële Commissie 
E. Grauss, J.T.L. van der Togt en E. Verheul 
 
Commissie van Beroep Sportstimuleringsfonds 
J.E. Uitenboogaart (voorzitter), J.T.L. van der Togt en M. van Rees 
 
Provinciaal vertegenwoordigers 
E. Arts (Limburg) en A. van der Hoek (Zuid-Holland) 
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5. JAARCIJFERS 
 
Vaststelling jaarstukken 2018/2019  
De jaarstukken van seizoen 2018/2019 werden goedgekeurd in de algemene vergadering van  
23 november 2019. Het seizoen werd afgesloten met een klein verlies van 8.779 euro.  
 
Jaarrekening 2019/2020 
Voor een toelichting op de balans per 30 april 2020 en de rekening van baten en lasten over het 
boekjaar 2019/2020 verwijzen wij naar de jaarrekening.   
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6. JAARREKENING 

 
Geconsolideerde Balans per 30 april 2020 (na bestemming resultaat boekjaar) 
 

 30-apr-2020  30-apr-2019 

ACTIVA  €   €    €   €  

VASTE ACTIVA      

      
Immateriële vaste activa      

Goodwill 431.844   629.515  

Software en Internet 226.389   101.764  

  658.233   731.279 

Materiële vaste activa      
Hardware 41.781   25.737  

Inventaris 336.557   384.104  

  378.338   409.841 

VLOTTENDE ACTIVA      

      

Vorderingen      

Debiteuren 1.301.958   1.667.615  
Overige vorderingen en overlopende 
activa 884.364   863.548  

  2.186.322   2.531.163 

      

Geldmiddelen      

Liquide middelen  1.304.365   1.552.448 

      

Totaal activa  4.527.258   5.224.731 

      

PASSIVA        

Eigen vermogen      
Algemene reserve 581.643   763.561  

Wettelijk reserve 203.469   -  

  785.112   763.561 

      

Langlopende schulden  145.825   195.833 

      

Kortlopende schulden      

Vooruit ontvangen bedragen 3.016.548   3.201.080  

Overige schulden en overlopende passiva 579.773   1.064.257  

  3.596.321   4.265.321 

      

Totaal passiva  4.527.258   5.224.731 
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Geconsolideerde rekening van baten en lasten over het boekjaar 2019/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    

 2019/2020 2019/2020 2018/2019 

 Begroting Rekening Rekening 

 Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 

  €   €   €   €   €   €  

       

1. Wintersporters 402.000 3.253.500 409.259 3.020.307 601.921 3.263.987 

2. Wintersportorganisaties 170.500 76.500 182.335 70.206 190.499 103.408 

3. Top- en Wedstrijdsport 1.144.000 1.063.500 1.017.020 924.809 1.142.755 1.134.424 

4. Organisatie 3.856.500 1.179.500 3.748.616 1.363.459 3.855.258 1.279.834 

 5.573.000 5.573.000 5.357.230 5.378.781 5.790.433 5.781.654 

       

Saldo  -  21.551  -8.779 
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Bijlage I Nationale selecties 2019/2020 
 
 
Discipline:   Sporter :  
 
Para ski    Jeroen Kampschreur 

Jeffrey Stuut 
Niels de Langen 
Barbara van Bergen 
Floris Meijer 
Claire Petit 

 
Para snowboard  Chris Vos 
    Lisa Bunschoten 
    Renske van Beek 
 
Freestyle snowboard  Niek van der Velden 
    Casper Wolf 
    Melissa Peperkamp 
    Cheryl Maas 
 
Snowboardcross  Glenn de Blois 
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Bijlage II Nederlandse kampioenen 2019/2020 
 
Alpine    
combinatie H Max van Rossum 
 D Adriana Jelinkova 
reuzenslalom H Max van Rossum 
 D Adriana Jelinkova 
slalom H Max van Rossum 
 D Adriana Jelinkova 
combinatie U-16 H Mees Clausing 
 D Valentina Rings-Wanner 
reuzenslalom U16 H Mees Clausing 
 D Valentina Rings-Wanner 
slalom U16 H Mees Clausing 
 D Noa Rabou 
slalom indoor H Max van Rossum 
 D Roxy van der Haas 
slalom indoor U-16 H Lars Steenstra 
 D Gwyneth ten Raa 
slalom mattenbaan  H * 
 D * 
slalom mattenbaan U-16 H * 
 D * 
   

Langlauf   
skating, 7,5 km H Rick Hoenderop 
 D Femke Kramer 
klassiek, 10 km H Rick Hoenderop 
 D Tosca de Wit 
skating, 25 km H Rick Hoenderop 
 D Tosca de Wit 
   
Snowboard   
slopestyle H * 
 D * 
big air (indoor editie vanwege weer) H * 
 D * 
halfpipe H * 
 D * 
parallel reuzenslalom H * 
 D * 
parallel slalom indoor H * 
 D * 
snowboardcross H * 
 D * 
   
Freeski   
slopestyle H * 
 D  
big air (indoor editie vanwege weer) H * 
 D  

halfpipe H * 
 D * 
 
* geen doorgang vanwege COVID-19 
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Bijlage III Organogram vereniging 
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Bijlage IV Organogram bureauorganisatie 
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Bijlage V Organogram NSkiV Holding B.V.  
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Dank aan alle partners die ons dit seizoen steunden! 
 
 
 

 
 


