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Plaats: Alphen aan den Rijn 
Datum: 2 februari 2021 
Onderwerp: Noodsituatie Skischool ondernemingen  
 

Geachte heer/mevrouw, 

Als B.I.S. (Bond Indoor Skischolen) vertegenwoordigen wij de indoor skischool ondernemingen in 
Nederland. Wij maken ons grote zorgen en luiden de noodklok voor de zeer nijpende situatie van de 
skischool ondernemingen in Nederland. 

In Nederland bestaan 55 skischool ondernemingen (indoor skibanen met rolpistes). De skischool 
ondernemingen ontvangen meer dan 550.000 bezoekers (cursisten) per winter (oktober t/m april).  
In de zomer (mei t/m september) zijn de skischool ondernemingen dicht. 

Vanwege de Coronamaatregelen en de lock-down deze winter (en ook die in maart en april 2020) zijn 
de skischool ondernemingen zó hard getroffen dat de meesten niet (meer) in staat zijn om 
voldoende financiële buffer op te bouwen voor de omzet loze zomermaanden. 

              

Zonder de winteromzet en zonder de opbouw van de financiële buffer voor de zomer dreigen veel 
skischool ondernemingen failliet te gaan. 

Dit heeft grote gevolgen: 
* 1: er dreigt een volledige bedrijfstak te verdwijnen 
* 2: er verdwijnen ruim 1.300 banen binnen de skischool ondernemingen 
* 3: samenwerking met 220 VO en MBO/HBO Sport opleidingen verdwijnt 
* 4: verlies van jaarlijks 300 stageplaatsen 

Wat wij van u vragen is om een compensatieregeling te bieden die de skischool ondernemingen 
tegemoet komt in de grote omzetverliezen en om de zomer door te komen. Dat zien wij als enige 
reële overlevingskans voor onze branche. Zonder een regeling verdwijnt er een volledige bedrijfstak. 
De bestaande compensatieregelingen bieden geen soelaas voor deze specifieke (seizoen 
gerelateerde) branche zoals in bijgaande toelichting nader is beschreven. Wij doen daarom een 
expliciet beroep op u. 
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Wij zijn graag bereid om samen met u en beleidsbeslissers de compensatiemogelijkheden voor het 
behoud van deze ondernemingen te bespreken. Maar haast is wel geboden. 

Mogen wij uw reactie omgaand ontvangen? 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens B.I.S. 

Erik du Pré     
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Bijlagen: Onderbouwing van Bond Indoor Skischolen 

  Onderbouwingsbrief Snowpro’s 

  Onderbouwingsbrief Nederlandse SkiVereniging 

  Ondertekening aangesloten skischolen 

  



 

BIS Bond voor Indoor Skischolen 
De Bijlen 4, 2406 LL Alphen aan de Rijn _ Telnr 06 54273313_ info@biswintersport.nl 

 

Onderbouwing van Bond Indoor Skischolen 

 
De Bond Indoor Skischolen signaleert grote problemen in de branche vanwege de noodzakelijke 
Coronamaatregelen. 

De maatregelen treffen de skischool ondernemingen bijzonder hard, al de gehele winter. De 
wintermaanden zijn juist de periode waarin skischool ondernemingen de omzetten maken voor het 
gehele jaar.  

Er gaan jaarlijks 1.000.000 NL-ers op wintersport waarvan een zeer groot deel zich in NL voorbereidt 
door les te nemen bij de skischool ondernemingen. Met het wegvallen van de wintersportvakanties 
in de kerstvakantie en nu ook de voorjaarsvakantie, in combinatie met lock-down, zijn de omzetten 
van de skischool ondernemingen maar een fractie van wat ze zouden moeten zijn.  

Vanwege het seizoen verloop vallen de skischool ondernemingen tussen wal en schip. De regelingen 
om ondernemingen te ondersteunen houden op geen enkele manier rekening met het seizoen 
verloop van de skischool ondernemingen. 
 
Ad 1: Financiële gevolgen  
De huidige compensatieregelingen volstaan niet om te overleven. Deze zijn gebaseerd op 
percentages omzetverlies zonder rekening te houden met seizoenbedrijven zoals de skischool 
onderneming die de wintermaanden nodig hebben voor de omzet voor het hele jaar. 

 

Figuur 1 Omzetten regulier vs afgelopen jaar 

In de wintermaanden (Q4 en Q1) wordt het grootste deel van de jaaromzet gemaakt waardoor de 
vaste lasten in de zomer (Q2 en Q3) betaald kunnen blijven worden wanneer de skischool 
ondernemingen gesloten zijn.  
Echter, in Q4 2020 en Q1 2021 zijn de coronamaatregelen steeds verder aangescherpt tot een 
lockdown waardoor zijn er onvoldoende financiële buffer opgebouwd is voor de aankomende zomer, 
Q2 en Q3 2021.  
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Extra problematisch is het voor een aantal nieuwe skischool ondernemingen die in 2019/2020 zijn 
gestart. Vanwege het niet kunnen aantonen van omzetten kunnen deze nu al geen gebruik maken 
van de bestaande regelingen. Deze ondernemingen hebben wel grote investeringen gedaan en 
behoeven derhalve ook de nodige aandacht te krijgen voor hun situatie. 

Ad 2: Gevolgen werkgelegenheid. 
De skischool ondernemingen bieden werk aan ruim 1300 ski- en snowboardleraren, 
sportinstructeurs, horecamedewerkers en front-office medewerkers. Allen zijn deels of geheel 
afhankelijk van hun baan. Bij faillissement verliezen zij hun inkomen en heeft dit grote gevolgen voor 
de privé situatie. 
 

 

Figuur 2 Diagram werkgelegenheid 
 

Ad 3: Maatschappelijke gevolgen beroepsonderwijs 
Het MBO/HBO beroepsonderwijs maken zeer veel gebruik van de diverse skischool ondernemingen. 
Daardoor kan het MBO/HBO beroepsonderwijs een grote diversiteit aan studierichtingen aanbieden 
aan haar studenten. Als de skischool ondernemingen failliet gaan, betekent dit voor het MBO/HBO 
beroepsonderwijs een groot verlies aan studierichtingen. 
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Figuur 3 Onderbouwing cijfers scholen en stage 

Ad 4: Stageplaatsen beroepsopleidingen 
De skischool ondernemingen bieden zeer veel stageplaatsen elk jaar. Er is in Nederland een groot 
tekort aan stageplaatsen voor MBO/HBO studenten. Het verdwijnen van een volledige bedrijfstak zal 
enorme gevolgen hebben voor het MBO/HBO onderwijs Er verdwijnt een enorme hoeveelheid 
stageplaatsen. 
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SNOWPROs.NL is de handelsnaam van de NVVS: Nederlandse Vereniging Van Sneeuwsportleraren  

              is  the trade name of the          Dutch Association of Snow sports instructors 
                                    Lid van / Member of                                                        Niederländischer Schneesportlehrerverband 
                                          INTERSKI,  ISIA, IVSI, IVSS                                                Société hollandaise des Moniteurs de Sports de Neige 

    E-mail:      secretaris@snowpros.nl             
    Adres:      Ornsteinsingel 129, NL-3571 HS Utrecht, Nederland Bank:         NL RABO 17.49.35.358  t.n.v. SnowPros  
    Website:  www.snowpros.nl     www.dutchinterski.org K.v.K.nr.:   40408391 

 
 
Utrecht, 1 februari 2021 
 
 
ONDERSTEUNINGSVERKLARING 
 
‘To whom this may concern’ 
 
 
Snowpros.NL is de belangenvereniging van alle sneeuwsportleraren in Nederland. SnowPros heeft 
onder meer contacten met internationale belangenorganisaties.  
 
Onze vereniging heeft grote zorgen over de toekomst van de skibanen/skischolen in Nederland. Als 
gevolg van de lock-downs in maart/april 2020 en de huidige (gedeeltelijk vanaf september en volledig 
vanaf 15 december 2020) dreigen veel skischool ondernemingen om te vallen. De voor hun zo 
broodnodige omzet in de wintermaanden ontbreekt vrijwel geheel en de bestaande 
compensatieregelingen bieden geen danwel onvoldoende compensatie om ook de zomermaanden 
door te komen. 
 
De werkgelegenheid van onze leden/sneeuwsportleraren is daardoor eveneens in gevaar.  
 
SnowPros.NL onderschrijft dan ook de ernst van de door B.I.S. in haar bijgaande brandbrief 
geschetste alarmerende situatie en sluit zich bij de inhoud ervan aan. SnowPros verzoekt u dan ook 
in overleg met B.I.S. te komen tot oplossingen die het zicht op een horizon kunnen bieden voor deze 
ondernemingen. 
 
 
Hoogachtend, 

 
Philip de Koningh 
secretaris SNOWPROs.NL 
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ONDERSTEUNINGSVERKLARING 
 
Utrecht, 1 februari 2021 
 
 
 
Geachte mevrouw, heer,  
 
De Bond voor Indoor Skischolen (B.I.S.) heeft zich tot ons gericht met het verzoek hen te 
ondersteunen bij de aanvraag van aanvullende ondersteuningsmaatregelen vanuit de overheid. Als 
gevolg van COVID-19 en de daarmee gepaard gaande maatregelen staat de gehele 
wintersportbranche zwaar onder druk. De Nederlandse Ski Vereniging onderkent de absolute 
urgentie en noodzaak. 
 
De Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) streeft ernaar om iedere wintersporter in Nederland te 
helpen met het maken van de juiste keuzes voor de beste wintersportervaring. Daarbij wijst de 
NSkiV vooral op het belang van een goede voorbereiding op de wintersport. Het verbeteren van de 
technische vaardigheden alsmede de fysieke voorbereiding zijn van essentieel belang voor een 
veilige en fijne wintersport. Inmiddels heeft deze benadering uitgewezen dat wintersport voor heel 
veel mensen veel meer dan een weekje vakantie is. In de wintermaanden is het voor hen de 
voornaamste sportieve activiteit. De maanden van voorbereiding op de wintersport dragen enorm bij 
aan de actieve levensstijl en daarmee aan het welzijn van mensen.  
 
Het realiseren van onze ambitie kan enkel alleen samen met de wintersportlocaties in Nederland. De 
ruim één miljoen wintersporters bereiken we onder andere samen met alle indoor skischolen. Zij 
staan garant voor het veilig en plezierig kunnen beoefenen van de wintersport in Nederland, maar 
ook in het buitenland. Zoals eerder aangegeven is het onze zorg dat deze unieke bedrijfstak 
grotendeels verloren zal gaan. In de ‘coronabrandbrief’ geeft de Bond voor Indoor Skischolen goed 
aan wat de impact is van de huidige situatie. Het verlies aan potentieel welzijn van wintersporters 
gaat gepaard met een enorm verlies aan economische waarde. Simpel gezegd zullen veel 
ondernemers deze klap niet overleven en zullen veel werknemers hun bestaanszekerheid verliezen. 
 
De Nederlandse Ski Vereniging verzoekt u met klem om met de Bond voor Indoor Skischolen in 
overleg te treden en te onderzoeken of aan de noodzakelijke aanvullende ondersteuning invulling 
gegeven kan worden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Nederlandse Ski Vereniging  
 

 
Frits Avis 
algemeen directeur 
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Wintersport centrum
Dronten
handtekening

Addy van Rijs

 

 

 

 

Tjarda van den Broek- Smit 
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