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Beste wintersportliefhebber,  
   
Na de eerste ‘coronawinter’ (seizoen 2019/2020) schreven we: ‘Op dit moment is het niet te 
voorspellen wat exact het effect van de situatie m.b.t. het coronavirus op het seizoen 2020/2021 
gaat zijn. Wel is duidelijk dat het seizoen ‘voldoende uitdaging’ zal kennen’. Deze voorspelling bleek 
meer dan waar. Seizoen 2020/2021 was in ieder opzicht een ongekend seizoen. 
 
Het viel niet voor te stellen dat er een heel seizoen geen wintersport zou zijn. Maar helaas gingen 
bijna alle wedstrijden en evenementen niet door en hadden ook nieuwe initiatieven (met fysieke 
aanwezigheid) geen doorgang. Op wintersport.nl werden vrijwel geen reizen en verzekeringen 
verkocht. Diverse campagnes van zowel partners als de NSkiV zelf werden niet uitgevoerd. Voor 
aangesloten organisaties hielden we veel online bijeenkomsten om hen doorlopend te informeren 
over de gevolgen van de coronamaatregelen. Gelukkig konden we de topsportprogramma’s - 
weliswaar met een aantal aanpassingen van de internationale kalender - grotendeels toch 
uitvoeren. Het kwalificatietraject richting de Spelen kwam niet fundamenteel onder druk te staan. 
 
Gelet op de bijzondere omstandigheden kan ik met tevredenheid stellen dat de NSkiV zonder al te 
veel kleerscheuren uit de coronaperiode is gekomen. Met name dankzij diverse 
steunmaatregelen, bezuinigingen en vooral dankzij fanatieke en gedreven mensen. 
 
Ik hoop van harte dat seizoen 2021/2022 weer een ‘normaal’ wintersportseizoen kan zijn! 
 
 
 
Mirko Creyghton 
Voorzitter 
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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 derde 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 binnen 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. 
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 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 
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 & 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. 
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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 2020/2021 werkten wij uit per doelgroep. 
 
Hierbij moet gezegd worden dat dit seizoen als gevolg van COVID-19 van ons team een 
bijzondere mate van flexibiliteit, innovatiekracht en aanpassingsvermogen vergde. Dit zorgde 
echter voor de initiatie en implementatie van een aantal bijzondere initiatieven.  

 
 
COVID-19 
Door COVID-19 kwam seizoen 2019/2020 in maart abrupt tot een einde. Bij aanvang van het 
nieuwe seizoen was nog niet duidelijk wat de impact van COVID-19 zou zijn.  
Toen eenmaal bleek dat wintersport in het buitenland niet mogelijk zou zijn, brachten we op 
wintersport.nl de mogelijkheden in beeld voor een wintersportvakantie in Nederland. 
Met de buitenlandse partners maakten we afspraken over de campagnes voor de rest van het 
seizoen. Zo werd een coronaclausule opgenomen in de afspraken, zodat onze partners de 
samenwerking konden aanpassen aan de ontwikkelingen omtrent COVID-19. 
Ook activeerden we een coronanoodfonds, bedoeld om onze partners via onze eigen 
communicatiekanalen actief te helpen bij het bereiken van meer wintersporters.  
 

 

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. 
 
Vernieuwing en uitbreiding wintersport.nl 
De nieuwste versie van wintersport.nl ging eind juli live. Technisch gezien betrof het de grootste 
update van de afgelopen tien jaar. Zowel de voorkant (front-end) als de achterkant (back-end) van 
de website werd volledig vernieuwd. De site is hiermee toekomstbestendig. 
Met een bescheiden aanpassing van de hoofdnavigatie kunnen bezoekers informatie (content) nu 
sneller vinden. 
In de maanden na het live gaan van de site voerden we op continue basis verdere verbeteringen 
door. Ook lanceerden we diverse nieuwe onderdelen van de website, waaronder het 
wintersportnieuws, themapagina’s en de Wintersport Academy. 
 
Bezoekcijfers online 
De bezoekersaantallen van wintersport.nl en de andere websites brachten het corona-effect 
duidelijk in beeld. Er werd simpelweg minder naar wintersportgerelateerde zaken gezocht. In de 
startmaand van het seizoen, online normaliter een drukke periode, noteerden we in vergelijking 
met vorig seizoen 48 procent minder sessies en 42 procent minder paginabezoeken (pageviews). 
De sectie wintersportdorpen genereerde zelfs 74 procent minder paginabezoeken. 
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Onderzoeken  
De redactie voerde in het tweede en derde kwartaal een drietal onderzoeken uit onder leden en 
bezoekers van wintersport.nl. Doel was inzicht verkrijgen in de opvattingen van de doelgroep over 
relevante zaken met betrekking tot de wintersport, bijvoorbeeld het boekingsgedrag. We 
publiceerden de resultaten op wintersport.nl en verstuurden deze in PDF-vorm (Nederlands- en 
Engelstalig) naar onze partners in binnen- en buitenland. Uit de onderzoeken bleek dat de 
respondenten bijzonder veel vertrouwen hebben in het winterseizoen 2021/2022.   
 
Vervaardiging redactionele content 
Om toch nog vorm te geven aan activiteiten die aan het einde van seizoen 2019/2020 geen 
doorgang konden vinden, maakte een klein team eind september content op de gletsjer van het 
Zwitserse Zermatt. Deze content was bedoeld voor de Wintersport Academy, Club 
Wintersporters, diverse partners, Wintersport Magazine en wintersport.nl. 
 
Het redactionele team maakte veel nieuwe content tijdens de testweek in het Oostenrijkse Kühtai 
en een reis door Vorarlberg. Ondanks coronamaatregelen kon de nationale skitest piste en off-
piste doorgaan, waardoor er voor het nieuwe seizoen voldoende content beschikbaar kwam.  
 
We lanceerden een nieuwe editie van de online videoserie SnowShow. Deze afleveringen worden 
steeds meer en beter bekeken, onder andere op YouTube. 
Omdat podcasts snel aan populariteit winnen, richtten we eerder al een speciale podcaststudio 
in. Hier nemen we niet alleen podcasts en bijvoorbeeld weerberichten op, maar organiseren we 
ook inspiratiesessies en online bijeenkomsten. 
 
Berichtgeving omtrent COVID-19 
Op wintersport.nl besteedden we ook dit seizoen veel aandacht aan berichtgeving omtrent 
COVID-19. Voor extra overzicht bundelden we alle informatie op een nieuwe themapagina. Veel 
aandacht was er voor de coronamaatregelen per skigebied of -dorp. 
 
Persvoorlichting 
In het kader van COVID-19 ontvingen we regelmatig informatieverzoeken van de media. Hieraan 
gaven wij gehoor vanuit onze expertise in het wintersportdomein en met respect voor de 
geldende maatregelen in de diverse Alpenlanden. 
 
Introductie themapagina’s 
Naast de pagina met berichtgeving over COVID-19 creëerden we meer themapagina’s. Hiervoor 
bewerkten en categoriseerden we meer dan 6.000 artikelen. De techniek achter deze pagina’s 
maakt integratie mogelijk van onze content met relevant commercieel aanbod. 
De structuur voor de themapagina’s richt zich op vindbaarheid in zoekmachines. Met succes: een 
aantal themapagina’s schopte het al snel tot een top 3-positie in de Google-zoekresultaten voor 
de betreffende zoekterm. 
 
Uitbreiding Wintersport Academy naar YouTube 
De video’s van de Wintersport Academy voegden we dit seizoen toe aan YouTube om zo ons 
kanaal naar een hoger niveau te tillen. We deden dit met bestaande content en publiceerden op 
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ons YouTube-kanaal ook de video’s die we maakten in Zermatt. De videocontent uit Kühtai 
publiceren we vanaf oktober 2021. 
 
Websites (portals) voor andere markten 
Om in te spelen op de schaalvergroting onder de wintersportmedia, lanceerden we in september 
de website skiportal.de. De site is gebaseerd op wintersport.nl, maar gericht op de Duitstalige 
markt. In de eerste fase lag de focus op informatie over skigebieden en het weer. Inmiddels is 
een klein redactioneel team gevormd voor het creëren van nieuwe content. 
Voor meer content op wintersport.be gingen twee Vlaamse redacteuren van start. 
Ook wepowder.com, de website voor freeriders, gaven we nieuwe redactionele impulsen. 
 
Lancering Club Wintersporters 
Als vernieuwend lidmaatschapsmodel lanceerden we in november Club Wintersporters voor 
zowel onze leden als andere wintersporters. Het aanbod kent traditionele voordelen als kortingen 
bij partners en via Wintersport Magazine, maar richt zich met name op een persoonlijke relatie 
met leden. Dit bereiken we onder andere met testavonden en inspiratiesessies. 
Club Wintersporters werd door de doelgroep goed ontvangen, maar coronamaatregelen maakten 
dat de aanvankelijke groei stagneerde. We besloten meer promotie uit te stellen tot seizoen 
2021/2022 en ons tot die tijd te richten op de verdere invulling van het concept. 
 
Voorbereiding Online Travel Agency 
Ondersteund door een subsidie van NOC*NSF startten we met de voorbereidingen voor de 
oprichting van onze Online Travel Agency.  
Voor dit virtuele reisagentschap werkten we de structuur en vereisten uit. Hiernaast bespraken 
we met partner Nextpax de benodigde koppelingen met touroperators. Uiteraard gingen we ook 
aan de slag met de technische realisatie. De lancering vindt naar verwachting plaats in seizoen 
2021/2022. 
De Online Travel Agency is bedoeld om het aanbod van onze travelpartners beter in kaart te 
brengen en boekbaar te maken op wintersport.nl. Hiermee kunnen wij Nederlandse 
wintersporters nog beter van dienst zijn bij hun keuze voor een wintersportvakantie. 
 
Gebruiksgemak MijnVerzekering 
Met de livegang van de vernieuwde versie van wintersport.nl voerden we ook binnen de 
klantomgeving ‘MijnVerzekering’ de nodige updates door. Zo losten we enkele bugs op in het 
online schadeformulier en wordt nu duidelijker aangegeven welke informatie nog ontbreekt 
voordat het formulier ingediend kan worden. Ook de koppeling met de betaalprovider voor iDEAL-
betalingen van de contributie en/of verzekeringspremie is verbeterd. De updates en 
aanpassingen vergroten het gebruiksgemak en ontlasten de telefonische ledenservice. 
 
Bereikbaarheid ledenservice 
Hoewel de afdeling ledenservice door de coronamaatregelen thuiswerkte, bleef zij dankzij de 
technische mogelijkheden van de telefooncentrale goed bereikbaar. De komst van een nieuwe 
collega bracht de bezetting per 1 september bovendien goed op peil. Dit vergemakkelijkt ook de 
tijdige afhandeling van e-mailverkeer met leden.  
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Lidmaatschap en verzekeringen in coronatijd 
Viel het direct na de uitbraak van COVID-19 nog mee met opzeggingen, tijdens de tweede 
coronagolf koos een flink aantal wintersporters ervoor hun doorlopende reisverzekering (en  
hiermee het lidmaatschap) op te zeggen. Voornaamste reden voor de opzeggingen was het 
gegeven dat een vakantie er door de coronamaatregelen voorlopig niet in zat. 
Sinds begin september houden we een lijst bij van coronagerelateerde opzeggingen. Wanneer 
reizen weer toegankelijker wordt, willen we deze personen benaderen voor het voortzetten van 
hun lidmaatschap en verzekering(en).  
  
COVID-19 had ook effect op het aantal nieuwe verzekeringen. Er werd nagenoeg niets afgesloten. 
We besloten de promotie van ons lidmaatschap en onze reisverzekeringsproducten te pauzeren 
en ons voor te bereiden op de tijd dat wintersporten weer mogelijk en gewild zou zijn. 
 
Met Werken in Oostenrijk en Snowlife – beiden partijen die zich bezig houden met het 
tewerkstellen van skileraren – maakten we voor aanvang van het seizoen afspraken over de 
promotie van onze doorlopende reisverzekering met skilerarenclausule. Het effect was echter 
gering doordat van een wintersportseizoen zo goed als geen sprake was. 
 
Bij gebrek aan actueel wintersportnieuws kreeg onze collectieve zorgverzekering juist behoorlijk 
wat aandacht via onze off- en online kanalen. Dit leidde echter niet tot een vergroting van de 
portefeuille. 
 
 

WINTERSPORTORGANISATIES 
Onze ambitie is het vertrouwen en de waardering te verdienen van de ruim 140 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. 
 
Wintersport in de buurt  
COVID-19 en de bijkomende maatregelen hebben veel druk gelegd op onze lidorganisaties. Dit 
seizoen besteedden we dan ook extra aandacht aan ‘Wintersport in de buurt’. Zowel aan de 
consumentenkant als aan de organisatiekant was veel behoefte aan informatie over wat er met 
de geldende maatregelen nog wél kon. Met een goed getimede campagnevideo, ondersteund 
door communicatie via de website, de nieuwsbrief en sociale media, hebben we deze boodschap 
over kunnen brengen: wintersport kan, óók in Nederland!  
  
Wintersport begint in Nederland  
Ook aan ‘Wintersport begint in Nederland’, waar ons consumentenplatform en de afdeling 
sportontwikkeling samenkomen, wisten we een alternatieve invulling te geven. Via deze pagina 
konden mensen hun wintersportvakantie zelf samenstellen en boeken, maar dan in Nederland. 
Door steeds de dichtstbijzijnde wintersportaccommodaties en verenigingen te tonen, konden die 
op extra bezoek rekenen. 
 
Promotiefonds  
Om de Nederlandse wintersportbranche in coronatijd een hart onder de riem te steken, 
lanceerden we aan het begin van het seizoen tijdens ‘Wintersport begint in Nederland’ een  
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speciaal promotiefonds. 
Dit fonds voorzag in een budget van 75.000 euro voor een promotievideo en advertenties (spots) 
op wintersport.nl. Ook diverse artikelen in Wintersport Magazine, op social media en op de 
website maakten er onderdeel van uit. Het fonds stond open voor touroperators, detail- en 
groothandel, verenigingen en wintersportlocaties. Alle aanvragen konden worden gehonoreerd. 
De NSkiV benadrukte hiermee haar rol als partij die er is voor alle ondernemers, locaties en 
verenigingen. Ook als het wat minder gaat.  
 
Introductie kinderplatform  
Om de jeugd te betrekken bij en te behouden voor de wintersport, investeerden we dit seizoen 
onder andere in het kinderplatform. In deze sectie van wintersport.nl wijst mascotte Moes de 
jongste wintersporters de weg bij hun eerste kennismaking met sneeuwsport. 
 
Kennisdeling 
Kennisdeling bleek relevant en actueel rondom COVID-19. Meer dan ooit probeerden we een 
verbindende rol te spelen tussen de aangesloten organisaties en met hen zoveel mogelijk kennis 
te delen. 
 
Een voorbeeld hiervan is het coronaprotocol op onze verenigingspagina, waar we doorlopend de 
wijzigingen bijhouden van de corona-aanpak van onder meer het Ministerie van VWS, het RIVM en 
NOC*NSF. 
 
Een tweede voorbeeld was het online coronaspreekuur, dat we in de wintermaanden zo’n tien 
keer hielden. We deelden zoveel mogelijk de actuele stand van zaken met onze lidorganisaties. 
Op hun beurt konden zij vragen stellen, hun zorgen uiten en ervaringen uitwisselen. De sessies 
hielpen ons ook goed om op de hoogte te blijven van actuele behoeftes en vragen van onze 
achterban. 
 
Meerdere platformbijeenkomsten 
Platformbijeenkomsten bleken dit seizoen veelal de enige manier om in contact te zijn met 
meerdere wintersportorganisaties tegelijk. Deze vonden dan ook allemaal plaats, zij het online.  
Meermaals hielden we ook extra en aanvullende online bijeenkomsten om zo goed mogelijk 
contact te houden met de achterban en advies te bieden of tips uit te wisselen waar nodig. 
 
Door een verandering in de coronamaatregelen konden we in augustus en september meerdere 
live platformbijeenkomsten organiseren. In augustus vond de bijeenkomst plaats voor Noords in 
DeWeerelt van Sport. In september vonden bijeenkomsten plaats voor Alpine en Accommodaties 
in SnowWorld Zoetermeer. 
 
Bijdrage lokale sportakkoorden 
De NSkiV participeert in een aantal werkgroepen vanuit NOC*NSF om ervoor te zorgen dat 
wintersport ook een plek krijgt in de lokale sportakkoorden die momenteel per gemeente worden 
uitgewerkt. Als onderdeel hiervan zijn we tijdens de Nationale Sportweek van 19 t/m 26 
september in verschillende gemeentes aanwezig met onze Wintersport Experience. Hiermee 
brengen we basisschoolkinderen in aanraking met de wintersport. 
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Wintersportcongres  
Om de branche, partners en pers zo goed mogelijk te informeren over het komende 
wintersportseizoen vond op 29 september 2020 het congres ‘Wintersport in coronatijd’ plaats. We 
organiseerden dit samen met SnowWorld Zoetermeer. 
Met vijftig gasten (destijds de maximale hoeveelheid met de geldende coronamaatregelen), 
interessante en relevante sprekers en een livestreamverbinding voor degenen die niet aanwezig 
konden zijn, werd dit congres een groot succes. Naast positieve reacties uit de branche, zorgde 
het congres ook voor aandacht bij de NOS, op BNR Nieuwsradio en op Telegraaf, AD.nl en NU.nl. 
 
Duurzaam wintersporten 
Het groeiende bewustzijn in de maatschappij voor het thema duurzaamheid was aanleiding voor 
een oriëntatie op onze toegevoegde waarde wat betreft duurzaamheid voor de bij ons 
aangesloten verenigingen. Om een beter beeld te krijgen van het onderwerp stuurden we een 
enquête uit naar alle leden van de aangesloten verenigingen. 
De belangrijkste bevinding van het onderzoek was dat een meerderheid van onze leden vindt dat 
de NSkiV op het gebied van duurzaamheid meer zou moeten informeren en inspireren. Ook de 
lokale verenigingen hebben deze verwachting. In aanloop naar het meerjarenbeleidsplan 2022-
2026 bepalen we samen met de verenigingen in strategische sessies hoe we hier praktisch 
invulling aan kunnen geven. 
De resultaten van de enquête publiceerden we op onze website. 

Ontwikkeling wintersportorganisaties en -kader 
COVID-19 en de maatregelen tegen verspreiding maakten dat dit seizoen op een enkele 
uitzondering na, geen reguliere opleidingen plaatsvonden. Hierdoor konden we extra tijd besteden 
aan een herdefiniëring van onze rol als opleider in het wintersportdomein. 
We presenteren onszelf als een deskundige en onafhankelijke opleider, die waarborgt dat er voor 
al onze wintersportdisciplines altijd opleidingen van hoog niveau worden aangeboden. Dit hoge 
niveau garanderen we door te voldoen aan de KSS-richtlijnen van NOC*NSF. 
In het licht hiervan zijn we met meerdere partijen in gesprek voor non-exclusieve 
samenwerkingen, bijvoorbeeld op het gebied van skilerarenverzekeringen, bijscholing en 
opleiding van trainers bij aangesloten organisaties.  
Met de nieuwe N2-opleiding Noords zetten we hiernaast in op meer geschoolde trainers bij 
verenigingen. Ook werken we aan een opleiding. Aangepast en zetten we sterk in op opleidingen, 
trainingen en bijeenkomsten voor technisch en bestuurlijk kader.  
 
Kwaliteitsverbetering opleidingen 
In navolging van de vertaling van EU-regelgeving naar de Nederlandse situatie, ontwikkelden we 
een protocol. Skileraren die in aanmerking komen voor vrijstelling, of die een aanvraag willen 
indienen, kunnen op de website informatie vinden en een aanvraag of aanmelding indienen. 
De Europese Commissie zette de zogenoemde IMI-module online, waarmee het aanvraagproces 
voor vrijstelling van de CTT (Common Training Test) sneller verloopt.  
 
In lijn met onze geherdefinieerde positie als opleider van instructeurs richtten we bovendien onze 
werkwijze efficiënter in. Met oog op kwaliteitsborging definieerden we verder duidelijker hoe we 
samenwerken met andere opleiders. 
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Ook investeerden we in onze online modules. Hierdoor kunnen we, met name voor de lagere 
opleidingsniveaus, inzetten op schaalvergroting. 
Vooruitgang boekten we met de opzet van een (vernieuwde) opleiding rolski- en 
langlaufinstructeur (niveau 2 en 3) en een opleiding aangepast instructeur (niveau 2 en 3).  
Tot slot faciliteerden we de heroprichting van de Bond van Indoor Skischolen (BIS 2.0) en 
organiseerden we samen met SnowPro’s meerdere webinars. Een van de onderwerpen was core 
stability, een webinar waaraan meer dan tweehonderd Nederlandse sneeuwsportleraren 
deelnamen. 
 
Wedstrijden en wedstrijdseries 
Als gevolg van de coronamaatregelen, waaronder het advies om niet naar andere landen te 
reizen, besloten we gaandeweg het seizoen om alle wedstrijden onder de auspiciën van de NSkiV 
af te gelasten.  
In plaats daarvan deden we onderzoek naar de uitstroom binnen de (alpine)wedstrijdsport. 
Onnodig veel talenten nemen afscheid van de (alpine)wedstrijdsport op het moment dat een 
topsportcarrière niet haalbaar blijkt. Dit terwijl deze talenten op verschillende manieren van 
toegevoegde waarde zijn voor verenigingen, teams en de (winter)sport in het algemeen. 
Ons onderzoek maakte duidelijk dat atleten vooral afhaken omdat de georganiseerde wintersport 
in Nederland hen te weinig andere opties aanreikt. Komende seizoen onderzoeken we daarom 
hoe wij organisaties in de praktijk kunnen helpen bij het verkleinen van de uitstroom van oud-
talenten. 
 
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
De Eerste Kamer nam op 10 november het wetsvoorstel aan met betrekking tot bestuur en 
toezichtrechtspersonen. De wet trad op 1 juli 2021 in werking. Gevolgen zijn onder andere een 
noodzakelijke aanpassing van de statuten voor verenigingen en stichtingen, waaronder 
sportbonden, sportorganisaties en lokale verenigingen. Ter ondersteuning van onze 
lidorganisaties plaatsten wij onder meer aangepaste modelstatuten op het verenigingsgedeelte 
van onze website. 
 
Wedstrijdkalender 
Het wedstrijdseizoen startte in september met een nationale puntenwedstrijd, georganiseerd 
door Ski-Pro te SnowWorld Amsterdam. Hierna vond nog de Otto Zoetelief Cup (Skiteam 
Soesterberg) plaats, gevolgd door de eerste wedstrijd van de SnowWorld Race Series. 
De toenemende verspreiding COVID-19 maakte dat verdere wedstrijden werden afgelast. Dit 
steeds in nauw overleg met de betrokken partijen. 
Het NK Indoor alpineski, de Kids Cup Baan & Sneeuw, het Noords Festival, het NK Schoolteams, 
het NK Alpine en het NK Snowboard & Freestyle skiën vonden dit seizoen hierdoor geen van allen 
plaats. 
 
Sportstimuleringsfonds 
De Sportraad kon dit seizoen aan verenigingen niet het volledig beschikbare bedrag uitkeren uit 
het Sportstimuleringsfonds (circa 30.000 euro). Dit kwam enerzijds doordat er niet voldoende 
aanvragen werden gedaan en anderzijds doordat niet alle aanvragen voldeden aan de richtlijnen. 
Acht lidrechtspersonen dienden een aanvraag in. De Sportraad kende er hier vier van toe, met een 
totale waarde van 10.643,44 euro. De aanvragen waren divers, van uitbreiding van de 
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trainingsmogelijkheden tot professionalisering van de faciliteiten en het creëren van nieuw 
aanbod.  
Omdat het door COVID-19 voor de meeste aangesloten verenigingen een ongekend moeilijke 
winter was, besloten we het resterende bedrag uit het Sportstimuleringsfonds te verdelen onder 
de verenigingen als eenmalige coronabijdrage (250 euro per vereniging). Dit betekent dat de 
verenigingen in elk geval hun jaarlijkse lidmaatschapskosten vergoed kregen en hierdoor 
volwaardig kunnen profiteren van de jaarlijkse ledenbijdrage. 
 
 

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. 
 
Kansrijke programma’s voor topsporters  
Seizoen 2020/2021 had een blauwdruk moeten zijn voor de periodisering richting het Olympisch 
en Paralympisch seizoen 2021/2022. Door COVID-19 bestond dit seizoen voor onze atleten 
echter vooral uit protocollen en restricties. 
Het TeamNL centrum te Papendal, zoals het centrum voor topsport en onderwijs sinds dit 
seizoen heet, verschafte ons als gebruikelijk de noodzakelijke faciliteiten. Hoewel het passen en 
meten was binnen alle maatregelen en quarantainebubbels, werkten we toch steeds efficiënt. 
 
The road to Beijing 
In de voorbereiding richting Beijing zorgde COVID-19 uiteraard voor een grote uitdaging. Toch 
wisten we de kwaliteit van de trainingen - zowel in Nederland als in het buitenland - op niveau te 
houden. Hiernaast zorgden de internationale federaties ervoor dat wedstrijden onder strikte 
regels en voorwaarden toch door konden gaan. 
 
Als team maakten we de afspraak dat we situaties meer dan zorgvuldig zouden aanvliegen, maar 
dat we desondanks zouden trainen alsof COVID-19 niet bestond. We namen de atleten zorgvuldig 
mee in alle discussies, waarbij zij zelf ook zelf grote verantwoordelijkheid droegen en actief 
meedachten over oplossingen.  
 
Sportief gezien was het een succesvol seizoen. Drie atleten wisten zich te plaatsen voor de 
Olympische Spelen en vijf atleten zijn verzekerd van deelname aan de Paralympische Spelen.  
Ook tijdens de wereldkampioenschappen en junioren wereldkampioenschappen presteerden 
diverse atleten goed. Opmerkelijk was de diversiteit aan atleten die zich kwalificeerden voor de 
JWK in Siberië. In meerdere disciplines scoorden ze aanspreekbare resultaten. 
 
Opleidingsprogramma’s voor talenten  
De NSkiV werkt met jonge atleten vanuit een procesleerlijn. Dit betekent dat de algehele 
ontwikkeling belangrijker is dan losse wedstrijdmomenten. COVID-19 en de protocollen die 
verspreiding moesten voorkomen, hadden gelukkig geen invloed op de doorgaande leerlijnen 
binnen de diverse programma’s. Trainingen en wedstrijden leidden ook deze winter tot keurige 
resultaten. Onze talenten zetten stappen op zowel sporttechnisch als persoonlijk vlak. 
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Kennisdeling 
Kennisdelen en oplossingen uitwisselen waren na de uitbraak van COVID-19 meer dan welkom. 
Sportend Nederland liet zich van zijn saamhorige kant zien; we wisten gezamenlijk snel te 
schakelen en accuraat te handelen als dit nodig was. 
De grootste uitdagingen betroffen de organisatie en logistiek rondom trainings- en 
wedstrijdfaciliteiten. Nationaal en internationaal losten we dit op als één team, waarbij ook 
Nederland zijn steentje bijdroeg met oog op de gewenste voortgang. 
 
Uitbreiding sportspecifieke expertise en trainingsfaciliteiten  
Uit onze inspanningen van de laatste beleidscycli is een gedegen innovatienetwerk 
voortgekomen. Dit helpt ons een voorsprong te bewerkstelligen voor de komende winterspelen. 
We boekten afgelopen maanden goede progressie door met hulp van embedded scientists en 
experts van NOC*NSF veel data te verzamelen voor de onderzoeken waaraan we verbonden zijn. 
Dit gaat onder andere om GPS-metingen, materiaaltesten en gegevens uit biomechanica en van 
de ontwikkeling van het prestatiegedrag.  
Op het TeamNL centrum realiseerden we een trampolinehal en een pumptrack, een wens sinds 
2015. Voor het komende seizoen hebben we nagenoeg alle sportspecifieke behoeftes ingevuld. 
De juiste experts zijn verbonden met onze staf en atleten. Innovatietrajecten zijn in volle gang en 
de resultaten tot nu zijn goed. 
 
Ondersteuning kansrijke individuele atleten 
Binnen onze focusprogramma’s doorloopt iedere potentiële topatleet een maatwerktraject. 
Atleten uit niet-focusdisciplines als alpineski, halfpipe freeski, moguls, aerials, alpine snowboard, 
snowboardcross en biathlon vinden de juiste sportomgeving vaak in de Alpenlanden. Een aantal 
van deze potentials wordt hierbij door ons ondersteund. Dit gaat dan om een combinatie van ‘s 
zomers trainen op het TeamNL centrum en sportspecifiek trainen in de sneeuw bij een 
buitenlands programma. Steeds meer jonge sporters kiezen zelf voor een detachering in een 
buitenlands programma. Inmiddels wisten twee atleten zich vanuit een dergelijke situatie te 
plaatsten voor de Olympische Spelen.  
 
Nationale en internationale wedstrijden  
COVID-19 maakte dat we op het gebied van nationale competities weinig hebben kunnen doen. 
Veel talententeams konden echter goed trainen, zoals in de Alpen, waar we ook aan competities 
deel konden nemen. De jongste jeugd was nog het meest beperkt qua mogelijkheden. De clubs 
betoonden zich echter creatief en weken uit naar borstelbanen als locatie en conditietrainingen 
als alternatieve trainingsvorm. Bijna alle talenten bleven door deze oplossingen behouden voor de 
wedstrijdsneeuwsport.  
 
Nederlandse kampioenen 
COVID-19 zorgde er bovendien voor dat alle Nederlandse kampioenschappen dit seizoen kwamen 

te vervallen. Van Nederlandse kampioenen is hierdoor in seizoen 2020/2021 helaas geen sprake. 
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Voornaamste prestaties 2020/2021 

 

Discipline Sporter World Cups Overall World Cup Juniorevenementen Wereldkampioenschappen 

Alpineski Adriana Jelinkova 10e PSL 

23e GS 

17e GS 

11e GS 

25e GS 

10e PAR 

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

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

2e SL 
1e GS 
5e SG 
2e DH 

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

Jeffrey Stuut 22e GS 
8e GS 
7e SL 
8e SL  
6e DH 
11e DH  

33e  SL 
16e  GS 
25e  SG 
23e  DH                                       

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

Niels de Langen 3e GS  
4e GS (3x) 
3e SL 
4e SL  
2e DH 
14e DH   

5e SL 
8e GS 
16e SG 
10e DH 

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

Barbara van Bergen 2e GS (2x) 
1e GS  
3e SL 
2e SL (2x) 
1e DH  

9e SL 
8e GS 
6e SG 
4e DH 
 

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

Floris Meijer 4e GS  
5e GS  
6e GS 
3e SL  
6e DH  

29e SL 
14e GS 
15e SG 
25e DH 

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

Claire Petit 9e GS  
6e GS  
5e GS 
9e SL  
5e DH (2x)  
4e DH  

16e SL 
18e GS 
11e DH 

 

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

Para snowboard Chris Vos 2e SBX  
3e SBX (3x)  

2e SBX 
1e BSL 

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

Lisa Bunschoten 1e SBX (2x)  
2e SBX   
3e SBX 

1e SBX 
1e BSL 

 

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

Renske van Beek 2e SBX (2x)  
4e SBX (3x) 
5e SBX  

2e SBX 
3e BSL 

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

Snowboard 
freestyle 

Casper Wolf 29e SS 
30e SS  
35e SS 

58e SS n.v.t. 46e BA 
14e SS 
 

Niek van der Velden 35e BA 
16e SS 

35e SS n.v.t. n.v.t. 

Melissa Peperkamp 18e BA 
14e SS (2x) 
5e SS 

18e BA 
9e SS 

n.v.t. 11e BA 
10e SS 

Sam Vermaat 46e SS 
24e SS 

50e SS 4e BA 
3e SS 

n.v.t. 

Snowboardcross Glenn de Blois 1e SBX 
9e SBX 
14e SBX 
6e SBX (2x) 
13e SBX 

4e SBX n.v.t. 10e SBX 
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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. 
 
Onderlinge samenwerking en teamgevoel 
We besteedden dit seizoen aandacht aan de inrichting van de interne organisatie. We brachten 
met name de onderlinge afhankelijkheid van de diverse processen in kaart. 
In het bijzonder besteedden we aandacht aan de impact van COVID-19. De organisatie heeft zich 
snel kunnen aanpassen aan de veranderde manier van werken (voornamelijk thuiswerken) als 
gevolg van de door de overheid getroffen maatregelen. 
 
CAO Sport 2021 
De CAO Sport 2021 is aangemeld bij het Ministerie van SZW en hiermee definitief. Bij de 
totstandkoming van deze nieuwe CAO werd gefocust op werkbehoud, aanvullende waardering 
voor werknemers en behoud van koopkracht. Als gevolg van de nieuwe CAO startten wij met de 
formulering van thuiswerkbeleid en het uitwerken van een thuiswerkregeling. 
 
Partnerships 
Ondanks COVID-19 bevestigden vele partners hun partnerships met de NSkiV. De grootste 
uitdagingen lagen bij de travelpartners, wiens marketingbudgetten onder druk kwamen te staan. 
Ook de onzekerheid in de Alpen was nog groot. Enerzijds werden er extra budgetten beschikbaar 
gesteld om toerisme weer naar het oude niveau te helpen, anderzijds waren bestemmingen met 
de huidige onzekerheid huiverig om een budget te alloceren.  
  
Coronaclausule  
Om partners vertrouwen te bieden voor het nieuwe seizoen, riepen we een coronaclausule in het 
leven. Deze gaf partners de mogelijkheid een campagne te annuleren wanneer de impact van het 
virus te groot zou zijn. Dit gaf partners de gewenste zekerheid; vrijwel allemaal gaven ze aan dat 
de clausule een cruciale voorwaarde was om een overeenkomst aan te gaan. Voor enkele 
campagnes werd gebruikgemaakt van de clausule. 

  
Nieuw soort prospects 
Gaandeweg het seizoen pakten we ook onze gesprekken met potentiële partners weer op. Door 
ons zoekprofiel aan te passen aan de ontwikkelingen in de markt (COVID-19 was voor sommigen 
een bedreiging en voor sommigen juist een kans) kwamen we ook met een nieuw soort prospects 
in contact. Hoewel COVID-19 nog steeds voor onzekerheid zorgde, hadden de meeste partijen 
inmiddels zicht op wat de toekomst zou brengen. Met name de buitenlandse toeristische 
industrie richtte zich weer tot ons om de mogelijkheden voor campagnes te verkennen. 
 
Traffic en affiliatie 
Op het gebied van traffic scoorde het hele seizoen slecht ten opzichte van vorig jaar. De 
pandemie had een bijzonder grote invloed op de bezoekersaantallen, simpelweg omdat er minder 
werd gezocht naar wintersportgerelateerde zaken. We waren hierdoor niet in staat om 
bannercampagnes volledig uit te voeren. 



 

Pagina 17 van 29 
 

De inkomsten uit affiliatie lieten een scherpe daling zien. De krimp in oktober bedroeg ongeveer 
90 procent. Een snel herstel was niet te verwachten. De markt vestigde de hoop aanvankelijk op 
lastminute boekingen in januari, februari en maart. Tegen die tijd was van een wintersportseizoen 
echter helaas nog steeds geen sprake, waardoor resultaten uitbleven. 
Positief is in elk geval dat we op onze accommodatiezoekmachine in februari 100 procent meer 
traffic hadden dan het jaar ervoor. Hoewel het met name gaat om oriënterend verkeer, ontvingen 
we ook al boekingen voor seizoen 2021/2022. 
 
Nieuwe bronnen van inkomsten 
Naast de vorig seizoen gepresenteerde aflopende reis- en annuleringsverzekering en 
skileraarclausule, ontwikkelden we dit seizoen nieuwe bronnen van inkomsten, zoals het 
materiaalplatform (een affiliatie met retailpartijen) en nieuwe online uitingen. 
Ook koppelden we meer touroperators aan de accommodatiezoekmachine, zodat gebruikers 
meer keuze hebben. Hiernaast verruimden we de mogelijkheden voor het uitserveren van 
campagnes op onze website, zodat er meer plaats is voor partners. 
Door COVID-19 werd van deze mogelijkheden echter slechts beperkt gebruikgemaakt 
 
Zeker in Sport 
Zeker in Sport BV, de entiteit waarmee wij andere bonden ondersteunen bij het ontwikkelen van 
verzekeringsproducten, is inmiddels formeel opgericht. We richtten ons hierna op de ontwikkeling 
van maatwerkproducten en onze rol als intermediair van de verzekeringsportefeuille van derden. 
Onze ondersteuning bestond ook uit het aanvragen van een AFM-vergunning, het opstellen van 
formele documenten, het lanceren van een website en het maken van een jaarplan voor 2021.  
  
Voor de Nederlandse Golf Federatie (NGF) ontwikkelden wij twee verzekeringsproposities, die bij 
een toetsing onder de leden veel potentie bleken te hebben. 
De Karate-do Bond Nederland (KBN) en het Watersportverbond brachten hun volledige 
bondsportefeuilles onder bij Zeker in Sport. 
Verder losten we enkele specifieke verzekeringsvraagstukken op voor de Koninklijke Nederlandse 
Hippische Sportfederatie (KNHS) en enkele van haar leden.  
 
Samenwerking Mandaat 
We verlengden de samenwerkingsovereenkomst met onze volmachtpartner Mandaat  
Assuradeuren voor onbepaalde tijd. We handhaafden hierbij de bestaande financiële 
provisieafspraken. 
 
Overname wePowder 
De overname van de resterende aandelen van wePowder rondden we af op 1 oktober. We startten 
hierna met de integratie van de werkzaamheden rondom de website, zoals redactie, techniek en 
sales. 
In december brachten we de tweede druk uit van het boek ‘wePowder Guide - The Alps’. Hoewel 
er door COVID-19 nauwelijks sprake was van een wintersportseizoen, kon het boek weer op veel 
belangstelling rekenen. 
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VERENIGING 

 
Algemene Vergadering 
Als gebruikelijk kwam de Algemene Vergadering dit seizoen twee keer bijeen, al gebeurde dit 
vanwege COVID-19 online. 
 
Najaarsvergadering 
De najaarsvergadering vond plaats op zaterdag 28 november 2020. Hier werd de jaarrekening 
2019/2020 besproken. Het boekjaar werd afgesloten met een positief resultaat van 21.551 euro.  
 
Voorjaarsvergadering 
De voorjaarsvergadering vond plaats op zaterdag 24 april 2021. Tijdens deze vergadering werd 
onder andere de begroting voor seizoen 2021/2022 toegelicht en vastgesteld. 
 
Hoofdbestuur  
Het dagelijks bestuur van de NSkiV wordt uitgevoerd door het hoofdbestuur. De leden hiervan 
kwamen dit seizoen achtmaal bijeen in een reguliere vergadering, waarin zij aandacht besteedden 
aan diverse jaarlijks terugkerende thema’s.  
 
Achter de schermen zag het hoofdbestuur hiernaast actief toe op de impact van COVID-19 en 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.  
 
In verband met het bereiken van de statutaire zittingstermijn traden Karin Bos (penningmeester) 
en Stephan de Wit (portefeuille Topsport, tevens voorzitter Commissie Topsport) af in november 
2020. Mirko Creyghton (voorzitter) en Maurits van der Sluis (portefeuille Marketing & sales en 
tevens vicevoorzitter) werden door de ledenvergadering herbenoemd in dezelfde functie. Fried 
Enting werd herbenoemd in de functie van portefeuillehouder Topsport en tevens voorzitter van 
de Commissie Topsport. De ledenvergadering benoemde Sasja Winters tot penningmeester en 
Jos Verest tot portefeuillehouder Sportontwikkeling en tevens voorzitter van de Sportraad. 
 
Bureauorganisatie 
De bureauorganisatie heeft in dit tweede coronaseizoen op rij veel thuisgewerkt. We konden ons 
werk in deze omstandigheden goed doen. En hoewel we grotendeels werkten op afstand, wisten 
we elkaar prima te vinden voor de gebruikelijke samenwerking. 
 
Wijzigingen formatie 
Een aantal collega’s verliet de bureauorganisatie dit jaar. Omdat we hangende het effect van de 
coronapandemie op het wintersportseizoen een vacaturestop hanteerden, nam de formatie per 
saldo iets af. 
 
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. 
 
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, voorbereiding op de Olympische en Paralympische Spelen en 
niet in de laatste plaats de impact van COVID-19 op de uitvoering van de topsportprogramma’s.  
De commissie wordt voorgezeten door het hoofdbestuurslid met de portefeuille Topsport, Fried 
Enting. Ook Stephan de Wit maakt deel uit van de commissie.  
  
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. 
 
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. 
Jos Verest 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, Jack Meerburg, Anna Jochemsen en Michiel de Vlieger.  
 
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. 
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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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PERSONALIA 

 
PERSONALIA  
Overzicht per 1 mei 2021.  
 
Ereleden 
R. Blondel, H.G.B. van den Breemen, G. Brouwer, E.O. Faber en N. Sauerbreij 
B. Mentel (overleden op 29 maart 2021)  
 
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),  
S.N. Winters (penningmeester), M. Mulder (secretaris), J.G.J. Verest (portefeuille 
Sportontwikkeling) en A.S.W. Enting (portefeuille Topsport) 
 
Bureau 
F.J. Avis (algemeen directeur) 
 
Sportraad  
J.G.J. Verest (voorzitter), N. de Gouw, J. Meerburg, M. de Vlieger en A. Jochemsen 
 
Commissie Topsport 
A.S.W. Enting (voorzitter) en S.F.J. de Wit 
 
Financiële Commissie 
E. Grauss 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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JAARCIJFERS 
 
Vaststelling jaarstukken 2019/2020  
De jaarstukken van seizoen 2019/2020 werden goedgekeurd in de algemene vergadering van  
28 november 2020. Het seizoen werd afgesloten met een positief resultaat van 21.551 euro. 
 
Jaarrekening 2020/2021 
Voor een toelichting op de balans per 30 april 2021 en de rekening van baten en lasten over het 
boekjaar 2020/2021 verwijzen wij naar de jaarrekening. 
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JAARREKENING 
 
Geconsolideerde Balans per 30 april 2021 (na bestemming resultaat boekjaar). 
 

 30-apr-2021  30-apr-2020 

ACTIVA  €   €    €   €  

VASTE ACTIVA      

Immateriële vaste activa      

Goodwill 355.665   431.844  

Software en Internet 172.004   226.389  

  527.669   658.233 

Materiële vaste activa      
Hardware 39.442   41.781  

Inventaris 290.601   336.557  

  330.043   378.338 

Financiële vaste activa  7.500   - 

      

VLOTTENDE ACTIVA      

Vorderingen      

Debiteuren 1.104.848   1.301.958  
Overige vorderingen en overlopende 
activa 1.041.704   884.364  

  2.146.552   2.186.322 

Voorraad  8.557   - 

Geldmiddelen      

Liquide middelen  1.570.784   1.304.365 

      

Totaal activa  4.591.105   4.527.258 
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Geconsolideerde rekening van baten en lasten over het boekjaar 2020/2021. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASSIVA        

Eigen vermogen      

Algemene reserve 598.742   581.643  

Wettelijk reserve 172.004   203.469  

  770.746   785.112 

      

Langlopende schulden  95.821   145.825 

      

Kortlopende schulden      

Vooruit ontvangen bedragen 2.839.515   3.016.548  
Overige schulden en 
overlopende passiva 885.023   579.773  

  3.724.538   3.596.321 

      

Totaal passiva  4.591.105   4.527.258 

 2020/2021 2020/2021 2019/2020 

 Begroting Rekening Rekening 

 Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 

  €   €   €   €   €   €  

       

1. Wintersporters 420.000 3.172.500 332.602 2.494.570 409.259 3.020.307 
2. Wintersport- 

organisaties 187.000 82.500 161.949 64.106 182.335 70.206 
3. Top- en 

Wedstrijdsport 1.070.600 850.000 854.740 644.874 1.017.020 924.809 

4. Organisatie 3.745.000 1.345.900 3.874.631 2.006.006 3.748.616 1.363.459 

 5.422.600 5.450.900 5.223.922 5.209.556 5.357.230 5.378.781 

       

Saldo  28.300  -14.366  21.551 

       

       

       



 

Pagina 25 van 29 
 

BIJLAGE I NATIONALE SELECTIES 2020/2021 

 
 

Discipline Sporter 

Alpineski  

Para ski 

Adriana Jelinkova  

Jeroen Kampschreur 

Jeffrey Stuut 

Niels de Langen 

Barbara van Bergen 

Floris Meijer 

Claire Petit 

Para snowboard Chris Vos  

Lisa Bunschoten 

Renske van Beek 

Snowboard freestyle Niek van der Velden 

Casper Wolf 

Melissa Peperkamp 

Sam Vermaat 

Snowboardcross Glenn de Blois 
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BIJLAGE II ORGANOGRAM VERENIGING 
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BIJLAGE III ORGANOGRAM BUREAUORGANISATIE 
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BIJLAGE IV ORGANOGRAM NSKIV HOLDING B.V.  
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Dank aan alle partners die ons dit seizoen steunden! 
 
  


