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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 en in nauwe samenwerking met wintersportverenigingen 
en -accommodaties in ons land dragen wij bovendien bij aan de ontwikkeling en uitvoering van 

programma’s gericht op sport en bewegen. 

Samen met NOC*NSF verzorgen wij uiteraard ook hoogwaardige topsportprogramma’s en de 
maatwerk ondersteuning van kansrijke topsporters. Met en voor onze atleten streven wij podium-

plaatsen na op het allerhoogste niveau. 

 

 
Visie, missie en ambities 

Dit verslag beslaat het eerste jaar van de beleidsperiode 2018-2022. Het meerjarenbeleidsplan dat 

hieraan ten grondslag ligt, heet ‘De unieke wintersportervaring!’ Centraal hierin staan een 
aangescherpte visie en missie en geactualiseerde ambities. 

 

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 wintersportorganisaties en onze partners richten we 

ons op datgene waarmee we voor de wintersporter écht het verschil kunnen maken. 
 

Ambities 

We maakten onze missie specifiek door die 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 nieuwe beleidsperiode. Voor de verdere invulling ervan 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 van de ruim 160 aangesloten wintersportorganisaties 
verdienen 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 en certificering en de versterking van het trainersnetwerk. 

 
Top- en wedstrijdsporters 
Talent vinden, binden en ontwikkelen is een proces van meerdere jaren. 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 bonden en NOC*NSF. 
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Organisatie 
Bovenstaande ambities worden ondersteund door de ambitie die we hebben voor onszelf als 
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 

 

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. 
 

Integratie wintersporters.nl en wintersport.nl  

De websites wintersporters.nl, wintersport.nl en nederlandseskivereniging.nl brachten wij samen tot 
één platform op het domein wintersport.nl. Deze integratie verliep voorspoedig en rondden we in 

juni af. Als sluitstuk van de online integratie lanceerden wij eind september de nieuwe huisstijl van 

wintersport.nl, die we doortrokken naar onder andere uitgaven, waaronder Wintersport Magazine. 

 
Uitbreiding online platform 
Op de website introduceerden we enkele nieuwe onderdelen, waaronder het thema ‘Wintersport in 

de buurt’. Ruim 80.000 unieke bezoekers bezochten deze pagina’s afgelopen winter. Dit is een 
verdubbeling ten opzichte van resultaten die wij eerder behaalden met de gelijksoortige campagne 

‘Wintersport in Nederland’. 

 
Analyse inkomend webverkeer 
Omdat zoekmachines een grote rol spelen in de vindbaarheid van onze website, voerden we na de 

integratie van wintersporters.nl en wintersport.nl gedurende het gehele seizoen diepgaande 
analyses uit van het inkomende webverkeer en de posities in de zoekresultaten. Het aantal 

websitebezoekers vertoonde eind oktober een dip, maar herstelde zich daarna langzaam maar zeker 

tot het oude niveau.  
 

Herziening redactieformule en -structuur 

Vanwege de focus op objectiviteit en transparantie richtten we onze redactieformule nog meer in 

rondom een onafhankelijk perspectief. Eigen ervaringen, tests en beoordelingen staan hierin 
centraal. 

Ook de redactiestructuur pakten wij aan. De redactieteams van het magazine en de website werken 

nu op dagelijkse basis samen. Dit zorgt voor een onderscheidende en duidelijk herkenbare tone of 
voice voor onze belangrijkste communicatiekanalen. 

 

Opstelling campagneagenda 
Om ons imago te ondersteunen en proactief aandacht te kunnen vragen voor ontwikkelingen in het 

wintersportdomein, ontwikkelden wij een campagneagenda. Hiermee traden wij op goedgekozen 

momenten naar buiten met bijvoorbeeld onderzoeksresultaten of een stelling. 
 

Uitkomst Wintersport Panel 
Uit het door ons opgerichte Wintersport Panel, waarbij ruim duizend wintersporters zich vrijwillig 

aansloten, bleek dat het erg moeilijk is om te komen tot topics die voor de pers interessant zijn. We 
besloten daarom onze eigen expertise aangaande wintersport actief uit te dragen richting de media 

en zo het publiek te informeren over actuele ontwikkelingen in de wintersport. 

 
Introductie materiaalvergelijker 

Inzicht in het juiste materiaal is een belangrijke behoefte van wintersporters. Om deze reden 

introduceerden wij in januari een online materiaalvergelijker. Deze omvat honderden uitvoerige 
producttests in populaire categorieën als ski’s, skistokken en handschoenen. Op basis van 

vergelijkingen kunnen wintersporters het materiaal vinden dat het beste voldoet aan hun wensen, 

inclusief informatie over verkrijgbaarheid. De materiaalvergelijker werd zeer positief ontvangen en 
wordt sinds de lancering veel gebruikt. 
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Ontwikkeling ‘wintersport academy’ 

Ondersteund door een subsidie uit het innovatiefonds van NOC*NSF startten wij op onze website 

met de inrichting van de ‘wintersport academy’. Naar thema en niveau brengen wij hierin content 
samen die zich richt op ontwikkeling van individuele wintersporters als het gaat om kennis, fysiek en 

techniek. In aanvulling op bestaande content maakten wij redactionele artikelen en video’s. 

Gekoppeld met ‘Wintersport in de buurt’ zorgden wij bovendien voor een doorverwijzing naar fysieke 
wintersportlocaties. De lancering van de ‘wintersport academy’ is gepland rondom de aanvang van 

seizoen 2019/2020. 

 
Evaluatie lidmaatschapsmodel 

Om ons te oriënteren op andere manieren van binding met wintersporters dan via ons 

lidmaatschapsmodel dienden we een onderzoeksvraag in bij de Sportinnovatiestudio. Dit is een 

nieuw initiatief van NOC*NSF en sportbonden, gericht op vernieuwing van breedtesport. Een plan 
van aanpak voor dit vraagstuk wordt gepresenteerd in het volgende seizoen.  

 

Doorontwikkeling verzekeringsproducten 
Uitbreiding selfservicemogelijkheden MijnVerzekering 
Het vernieuwde online platform zorgde voor een verbetering van het proces om een verzekering af 

te sluiten. Ook kwamen er meer functionaliteiten in de besloten klantomgeving ‘MijnVerzekering’. 
Met een nieuw gemaakte variant verbeterden we de gebruiksvriendelijkheid van het online 

schadeformulier, vooral wat betreft het uploaden van documenten. Ook maakten we het 

gemakkelijker om zelf verzekeringen te upgraden en persoonsgegevens aan te passen. 
‘MijnVerzekering’ liet dan ook een toename in gebruik zien voor onder andere het aanmelden van 

gezinsleden, het toevoegen van dekkingen (met name de annuleringsverzekering) en het doorgeven 

van nieuwe contactgegevens. 
 

Introductie aflopende reisverzekering 
Na de introductie van het goed draaiende boekingsplatform op wintersport.nl gingen wij aan de slag 

met een kortlopende variant van onze reis- en annuleringsverzekering. Hiermee speelden wij in op 
de verzekeringsbehoefte van wintersporters die nog geen lid zijn van de NSkiV, zoals medereizigers 

van onze leden.  

Van Europeesche Verzekeringen kregen wij goedkeuring om een kortlopende reis- en 
annuleringsverzekering aan te bieden onder de specifieke NSkiV-polisvoorwaarden. De technische 

inregeling en het testen van het betaalproces via iDeal namen hierna dermate veel tijd in beslag dat 

we de introductie van de kortlopende verzekering doorschoven naar het volgende seizoen. 
 
Overzetting naar modulaire reisverzekering 
We vervolgden dit seizoen de overzetting van onze verzekeringsportefeuille naar de nieuwe 
modulaire doorlopende reisverzekering. Dit proces is nu bijna afgerond. Verzekerden kunnen met 

deze modulaire variant eenvoudig hun verzekering zelf op maat samenstellen. Bovendien werd de 

schadebehandeling eenvoudiger. 

 
Uitbreiding dekkingen 
We pasten de clausule aan voor ski- en snowboardleraren en andere seizoenmedewerkers in de 

wintersport, zodat deze is af te sluiten voor verschillende termijnen. De standaard dekkingsduur van 
90 dagen kan hierdoor per jaar worden verlengd tot 120, 150 of 180 dagen, zodat de verzekering 

desgewenst het gehele wintersportseizoen dekking biedt. Verzekerden die niet op wintersport gaan, 

zoals backpackers, kunnen de doorlopende reisverzekering eenmaal per jaar verlengen van 90 naar 
180 dagen. 

 

Overgang Europeesche Verzekeringen naar a.s.r. 
Volgend op de eerdere juridische onderbrenging van Europeesche Verzekeringen bij a.s.r. werd het 

merk Europeesche Verzekeringen per 1 april van de markt gehaald. Inhoudelijk leidde dit vooralsnog 

niet tot wijzigingen. In de polisvoorwaarden en op het polisblad van NSkiV-reisverzekeringen wordt 

enkel nog de naam a.s.r. gecommuniceerd. 
 

Heroriëntatie zorgverzekering 
EUCare werd dit seizoen de nieuwe risicodrager voor onze collectieve zorgverzekering, die wij 
hiervoor aanboden via Aevitae. In het algemeen ontwikkelde ons zorgcollectief zich licht negatief; er 

kwamen verzekerden bij, maar iets meer verzekerden stroomden uit. Dit leidde tot een netto daling 
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van 60 verzekerden. Wij zetten op grond hiervan een heroriëntatie in gang op onze strategie 

omtrent een collectieve zorgverzekering. 

 
 

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’ 

Na de lancering van ‘Wintersport in de buurt’ werkten we dit seizoen aan de doorontwikkeling van 

deze online omgeving en de aanvulling van informatie over wintersportorganisaties.  

Dit is een continu proces, bedoeld om de actualiteit van gegevens te borgen en om ‘Wintersport in 
de buurt’ altijd mee te kunnen nemen in onze activaties, zoals bij de Wintersport Experience, de AH 

Sportactie, de Nationale Sportweek en de Para Snow Day, maar ook via het Sportstimuleringsfonds 

en in diverse (online) artikelen over wintersport in Nederland. 
 

Ontwikkeling ‘wintersport academy’ 

De ontwikkeling van de ‘wintersport academy’ zoals beschreven in het gedeelte over de doelgroep 
wintersporters, voorziet ook in een behoefte van wintersportorganisaties. Door in de content waar 

relevant te verwijzen naar een fysieke wintersportlocatie voor de verdere persoonlijke ontwikkeling 

van kennis, fysiek en techniek, slaat de ‘wintersport academy’ de brug tussen wintersporters en 
wintersportorganisaties. 

 

Samenwerking niveau 2-opleidingen 
Met ruim twintig wintersportorganisaties gingen wij dit seizoen een samenwerking aan voor de 

niveau 2-opleiding tot ski/snowboardinstructeur. Deelnemende wintersportorganisaties organiseren 

deze opleiding zelfstandig op basis van de overeengekomen voorwaarden, waarbij de NSkiV de 

bijscholing van de wintersportorganisatie en/of hoofdskileraar verzorgt en het examen afneemt. 
In september, april en mei vonden diverse van deze bijscholingen plaats. Ook pasten wij het 

cursusmateriaal aan en ontwikkelden we een e-learningmodule. 

De samenwerking stimuleert de natuurlijke doorstroom van niveau 2- naar niveau 3-opleidingen en 
van niveau 3- naar niveau 4-opleidingen. Dit bleek onder andere uit het significant grotere aantal 

deelnemers aan de niveau 4-opleiding, die begin april van start ging. 

 
Organisatie eigen opleidingen 
Voor disciplines waarvoor de markt niet voorziet in een opleiding organiseerden wij die zelf. Dit 

gebeurde voor aangepaste wintersportinstructeur, langlauf/rolski-instructeur, Technisch Official en 
Technisch Gedelegeerde. Daar waar relevant pasten wij deze opleidingen ook aan naar de 

Kwalificatiestructuur Sport (KSS). 
 

Organisatie platformbijeenkomsten 
Met oog op kennisdeling organiseerden we in juni platformbijeenkomsten rondom alpineskiën, 

snowboarden, noordse sporten, indoorrolbanen en aangepaste wintersport. Geplande bijeenkomsten 

over borstelbanen en sneeuwhallen gingen bij gebrek aan belangstelling niet door. 
Ook in het najaar vonden diverse platformbijeenkomsten plaats. 

Tijdens de goed bezochte bijeenkomst over noordse sporten werden afspraken gemaakt over onder 

andere het Noords Festival (NK Langlauf) en de Holland Cup Noords. 
Het overleg over aangepaste wintersport richtte zich op een evaluatie van het meerjarenbeleidsplan 

2015-2018 en de opleiding Aangepaste wintersportinstructeur. 

Veelvuldig contact met de achterban van alpineskiën op andere momenten deed ons het 
najaarsoverleg over deze discipline overslaan. 

Een terugkerend thema tijdens alle bijeenkomsten was het structurele tekort aan kwalitatief kader 

waar bijna alle disciplines mee kampen. Wij gaan hierin ondersteunen met de organisatie van 

kaderopleidingen. 
 

Waardering bijeenkomsten 
De platformbijeenkomsten kenden een wisselende opkomst. Vooral bij bijeenkomsten die nog niet 
zoveel bekendheid genieten, zoals over indoorrolbanen en snowboarden, was de opkomst relatief 

klein. Deelnemers waardeerden de bijeenkomsten echter goed, vooral vanwege de relevante 
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inzichten die ze bieden. Voor de NSkiV blijven de bijeenkomsten belangrijk om voeling en binding te 

houden met wintersportorganisaties. 

 
Achterbanbijeenkomst 
In september vond een achterbanbijeenkomst plaats over de uitvoering van het 

meerjarenbeleidsplan 2018-2022. Hier toetsten we onder meer of de voorgenomen activiteiten 
aansluiten bij de behoefte van de achterban. De feedback, overwegend positief en op sommige 

punten kritisch, nemen we mee bij de verdere uitvoering van het meerjarenbeleidsplan. 

 
Ondersteuning uit Sportstimuleringsfonds 

Verenigingen dienden dit seizoen veertien projectaanvragen in voor een bijdrage uit het 

Sportstimuleringsfonds. Hiervan werden er tien goedgekeurd en vier afgekeurd.  

De aanvragen betroffen uiteenlopende onderwerpen; van actualisering van communicatiekanalen en 
professionalisering van kader tot modernisering van accommodaties en uitbreiding van sportaanbod. 

In totaal werd een bedrag van 29.363 euro uitbetaald aan projectondersteuning. 

Evenals voorgaande jaren deelden verenigingen hun ervaringen met afgeronde projecten in een 
artikel op de website, dat we verspreidden via social media. Zo werd nog eens duidelijk hoe divers 

het wintersportaanbod in Nederland is, wat hierin de rol van verenigingen is en wat de 

mogelijkheden zijn met ondersteuning van het Sportstimuleringsfonds. 
 

Erkenning en kwaliteitsbewaking opleidingen 

Samenwerking SBSSV 
We vervolgden dit seizoen de gesprekken met het Salzburger Berufsskilehrer und Snowboardlehrer 

Verband (SBSSV) over de gelijkstelling van onze niveau 3- en niveau 4-opleidingen met de 

Oostenrijkse opleidingen Anwärter en Landeslehrer. Tot een structurele samenwerking kwam het 
vooralsnog niet. 

 

Kwaliteitsborging via KSS 
Als bond hanteren wij de Kwalificatiestructuur Sport 2012 van NOC*NSF. Wij onderschrijven de 
doelstellingen hiervan, maar ervaren de systematiek als omvangrijk en hiermee kostbaar in de 

uitvoering. Met NOC*NSF gingen wij om deze reden in gesprek over de toekomst van 

kwaliteitsborging van sportkader. 
 

Europese normering 
De Europese Commissie stelde dit seizoen een nieuwe delegated act vast voor skileraren. Dit besluit 
omvat voorwaarden voor deelname aan de Common Training Test (CTT) en de Safety Security Test 

(SST). De NSkiV is de aangewezen partij om het besluit in Nederland te beheren. Wij monitoren de 

komende tijd hoe het besluit inbedt in de praktijk en hoe dit van invloed is op de samenwerking met 
bijvoorbeeld het Internationale Skilehrerverband (ISIA). 

 

 

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 focusprogramma’s 

In onze focusprogramma’s para ski, para snowboard en freestyle snowboard begeleidden we op 

Sportcentrum Papendal 26 talenten bij hun professionele ontwikkeling. Voor hen startten in mei de 

trainingen voor de nieuwe Olympische en Paralympische cyclus. Hiervoor dienden wij 
investeringsplannen in bij NOC*NSF, op basis waarvan budgetten werden toegekend. 

Onze atleten gingen aan de slag met onder meer conditietrainingen en de sportspecifieke 

verbetering van het motorisch geheugen. Ook testten en implementeerden we succesvol diverse 
prestatieverbeterende technische innovaties en het trainen in cross-oversituaties. 

De zoektocht naar de juiste sneeuwomgeving voor een kwalitatief hoogwaardige trainingssituatie 

voor freestyle snowboard en para ski bracht ons naar het Zwitserse Saas Fee. Voor het programma 
para snowboard vonden we de gewenste kwaliteit bij SnowWorld Landgraaf. 
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Ondersteuning kansrijke individuele atleten 
Als enige snowboardcrossatleet volgde Glenn du Bois dit seizoen een maatwerkprogramma. Glenn 

trainde mee op Sportcentrum Papendal en was in de winter aangesloten bij het professionele 
Canadese Reign Snowboardingteam. Hij profiteerde hiermee van zowel nationale als internationale 

expertise.  

Alpineskiërs Maarten Meiners en Steffan Winkelhorst waren aangesloten bij Global Racing, een 
commercieel team op worldcupniveau met atleten uit verschillende landen. 

Adriana Jelinkova trainde samen met ex-bondscoach René Rijsdijk. Adriana woont in Oostenrijk en 

heeft daar haar privéteam. 
Max van Rossum trainde in Oostenrijk met zijn eigen staf. 

We volgden hiernaast nauwlettend de ontwikkeling van een aantal jonge sporters gestationeerd in 

het Zuid-Tirolse Mals voor de discipline alpine snowboard die wij momenteel niet zelf faciliteren. We 

hielden contact met de ouders en de technische begeleiding van deze sporters wat betreft voortgang 
en mogelijke ondersteuning vanuit de NSkiV. 

 

Instroom talentenprogramma’s 
De in 2012 ingezette verjonging van onze talentprogramma’s, met een leerlijn die drempelloos 

overgaat van proces in prestatie, liet de verwachte resultaten zien. Middels initiatieven als de Para 

Snow Day, talentendagen en cross-overscouting stroomde dit seizoen veel enthousiast jong talent in 
bij clubs en verenigingen. Dit resulteerde onder meer in de toevoeging van vier jonge veelbelovende 

atleten aan ons programma freestyle snowboard. 

 
Scholing en bijscholing trainers 

Naast de standaard trainersopleidingen verzorgden we dit seizoen als gebruikelijk twee meerdaagse 

applicaties voor trainers, coaches en begeleiders. Deze bijscholingen zijn wedstrijdsportbreed en 
maken we waar nodig disciplinespecifiek. De bijscholingen leidden tot de enthousiaste deelname van 

nieuwe professionals. 

Ook de opleidingen Trainer-Coach niveau 3 en 4 werden goed bezocht. Dit seizoen zijn trainer-

coaches opgeleid voor alpine, alpine snowboard, snowboardcross en freestyle snowboard. In deze 
opleidingen verzorgden wij zoals gebruikelijk het sportspecifieke gedeelte, de praktijkweken en de 

stageplekken. 

 
Openstelling netwerk 
Met oog op kennisoverdracht en samenwerking trainden onze atleten dit seizoen veel in cross-

oversituaties. Het bezoeken van trainingen van andere sporten bleek uitstekend te werken. Het 
stimuleert de cognitieve vaardigheden en het zelfvertrouwen van de atleten en zorgt als vanzelf 

voor kennisuitwisseling en uitbreiding van ons netwerk. 

 
Verbreding sportspecifieke expertise 
Ter verbreding van de kennis en ervaring van onze staf ging de bondstrainer van de selectie 

freestyle snowboard een samenwerking aan met een trainer van de Koninklijke Nederlandse 

Gymnastiekunie en legden we contact met de Master Coachgroep voor trampoline- en 
rotatietrainingen. Voor alpine zette de afdeling Topsport een samenwerkingsverband op van 

meerdere meetings voor FIS-junioren en hun talentcoaches uit Denemarken, IJsland, Luxemburg, 

België, Ierland en Nederland.  
 

Uitbreiding trainingsfaciliteiten Sportcentrum Papendal 

Om de trainingsprogramma’s op Papendal op toonaangevend niveau te kunnen handhaven en onze 
internationale voorsprong te vergroten, zijn op het sportcentrum een aantal nieuwe faciliteiten in 

voorbereiding. Zo dienden we samen met NOC*NSF en de discipline BMX van de Koninklijke 

Nederlandse Wielren Unie een aanvraag in voor een pumptrack ter ondersteuning van met name het 
programma para snowboard. Ook vroegen we de realisatie aan van startgates en een railsectie. De 

grootste ontwikkeling betreft de bouw van een dry slope voor de discipline freestyle snowboard voor 

het onderdeel big air, met een toren van minimaal 40 meter aan steigerbouw. Voor deze faciliteit 

diende Sportcentrum Papendal een vergunningsaanvraag in bij de gemeente Arnhem. 
 

Wedstrijdkalender 

Nationale wedstrijden 
Het NK Freestyle snowboard vond dit jaar plaats in Laax (Zwitserland). We trokken voor de 

organisatie van dit evenement op met Sneeuwsport Vlaanderen, waardoor een combinatie ontstond 
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met de Belgische kampioenschappen. Het NK Alpine snowboard was gepland in samenwerking met 

Duitsland, maar ging niet door in verband met de pisteomstandigheden. 

 
Alpine World Oss nam dit seizoen de organisatie van het NK Baan op zich met tal van side-events en 

entertainment. Bijna 200 kinderen en volwassen streden hier onder moeilijke weersomstandigheden 

om de nationale titels. 
 

Het Noords festival kende een groot deelnemersveld en vond onder goede omstandigheden voor de 

tweede keer plaats in St. Ulrich am Pillersee (Oostenrijk). De samenwerking met lokale autoriteiten 
als de skiclub en de gemeente verliep wederom zeer prettig. 

St. Johann–Alpendorf (eveneens Oostenrijk) was voor de laatste keer het strijdtoneel van het NK 

Alpine. Een groot aantal atleten verscheen hier aan de start en er werden mooie wedstrijden 

geskied. We kijken terug op een zeer positieve samenwerking met de lokale autoriteiten aldaar en 
bereiden ons inmiddels voor op de organisatie van het NK Alpine in het Oostenrijkse Maria Alm in 

2020. 

 
In samenwerking met lokale organisatiecomités en wintersportorganisaties vonden diverse 

wedstrijdseries plaats, zoals de Dutch Cup freestyle snowboard en freeski, de Kids Cup sneeuw en 

nationale skipuntenwedstrijden. 
 

Internationale wedstrijden 
De wedstrijdkalender bevatte dit seizoen wereldkampioenschappen voor junioren en senioren in alle 
sneeuwsportdisciplines. Tijdens 8 evenementen plaatsten zich in totaal 25 atleten voor Nederland. 

 

 European Youth Olympic Festival, Sarajevo (Bosnië en Herzegovina) met Kiara Derks. 
 JWK Alpine, Val di Fassa (Italië) met Max van Rossum en Kiara Derks. 

 WK Alpine, Are (Zweden) met Maarten Meiners, Adriana Jelinova en Max van Rossum. De 

tevens geplaatste Steffan Winkelhorst blesseerde zich kort ervoor. 

 WK Snowboard & freeski, Utah (Verenigde Staten) met Mees van Lierop, Glenn de Blois, 
Michelle Dekker, Cheryl Maas, Casper Wolf en Niek van der Velden. 

 JWK Freestyle snowboard, Klaeppen (Zweden) met Melissa Peperkamp, Rakiim Foy en 

Casper Wolf. 
 JWK Alpine snowboard, Rogla (Slovenië) met Kiki Bedier de Prairie, Wout Hollestelle en 

Matthijs Moerman. 

 WK Para snowboard, Pyha (Finland) met Lisa Bunschoten, Chris Vos, Renske van Beek en 
Anne Garttner. 

 WK Para alpine, Kransjka Gora (Slovenië)/Sella Nevea (Italië) met Jeroen Kampschreur, 

Niels de Langen, Floris Meijer en Barbara van Bergen. 
De meest opvallende resultaten waren ongetwijfeld het behalen van alle mogelijke wereldtitels door 

Jeroen Kampschreur op het WK Para alpine (maar liefst vijf titels in totaal) en de twee gouden 

medailles voor Lisa Bunschoten in de discipline para snowboardcross. 

 
Diverse internationale wedstrijden vonden in november plaats in SnowWorld Landgraaf, waaronder 

een FIS Europa Cup Snowboard slopestyle. Onder de vlag van de IPC werden verschillende 

wedstrijden gehouden voor de disciplines alpine en alpine snowboard. Parallel aan de wedstrijden 
hadden atleten de mogelijkheid zich te (her)classificeren. Alle wedstrijden verliepen goed en kenden 

een groot deelnemersaantal. 

De resultaten lieten zien dat onze atleten aansluiten bij de wereldtop of zelfs de wereldtop zíjn.  
 

Verder onderzochten we de mogelijkheden voor meer internationale wedstrijden, zoals een 

seizoenopening rondom snowboardraces. Hierover gingen wij gesprekken aan met de 
snowboardsectie van de FIS, op dit moment nog zonder resultaat. 
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Voornaamste prestaties 

 

 
Discipline Sporter World cups Overall WC Junior 

evenementen 

WK 

Alpine skiën Adriana Jelinkova 33ste GS 

36ste GS  
33ste GS  

34ste GS  
33ste GS 

35ste GS 
34ste GS 

 

47e GS 

55e SL 
 

 33e GS 

19e SL 
 

Paraski Jeroen Kampschreur 1e GS (5x) 
3e GS  

1e SL 
1e SG  

2e SG (2x) 

 

3e SL 
4e GS 

2e SC 
4e SG 

5e DH 

 

 1e (5x) 
GS,SL,DH,SC,SG 

 

Jeffrey Stuut Geblesseerd 
geweest 

  n.v.t. 
 

Niels de Langen 5e SL  

2e GS  
4e GS (2x) 

6e GS (2x) 
 

14e SL  

11e GS 
9e SC 

13e SG 
12e SG 

 
 

 2e GS  

6e SG  

Barbara van Bergen 3e SG  

4e GS (2x)  
 

12e SL 

10e GS 
6e SC 

7e SG 

5e SG 
 

 4e SG 

4e DH 
 

Floris Meijer 6e SG 

9e SG 
10e SG 

7e GS 
8e GS 

10e GS 
 

27e SL 

23e GS 
15e SC 

29e SG 
24e SG 

 

 12e GS 

8e SL 
8e DH 

11e SG 
  

Parasnowboard Anne Garttener 1e BSL 

3e BSL (3x) 
4e BSL (2x) 

2e SBX (2x) 

3e SBX (3x) 
4e SBX  

5e SBX  
6e SBX 

  

5e BSL  

7e SBX  

 6e BSL  

3e SBX  

Chris Vos 1e BSL (5x) 
2e BSL (2x) 

2e SBX (5x) 
3e SBX  

4e SBX  
5e SBX 

  

1e BSL  
3e SBX  

 3e BSL  
2e SBX  

Lisa Bunschoten 1e BSL (8x) 
2e BSL  

1e SBX (7x) 

3e SBX 
 

1e BSL  
1e SBX  

 

 1e BSL  
1e SBX  

 

Renske van Beek 2e BSL (2x) 

3e BSL (2x) 
4e BSL (2x) 

2e SBX (2x) 
3e SBX (2x) 

4e SBX (4x) 
 

5e BSL  

3e SBX  

 6e BSL  

3e SBX  
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Discipline Sporter World Cups Overall WC Junior 
evenementen 

WK 

Snowboard 

freestyle 

Casper Wolf 23e BA 

27e BA 
17e SS 

 

54e SS 

 

7e BA 

13e BA 
3e SS 

30e SS 
 

n.v.t. 

 

Rakim Foy 16e BA 

 

 26e SS 

15e BA 

 

n.v.t. 

 

Babs Barnhoorn Geblesseerd 48e SS 
 

 n.v.t. 
 

Erik Bastiaansen 16e BA 

 

48e BA 

 

 n.v.t. 

 

Niek van der Velden 6e BA 
8e BA 

31e BA 
36e BA 

4e SS (2x) 
6e SS 

22e SS 
 

9e BA 
6e SS 

 

2e SS 
10e BA 

 

6e SS 
 

Snowboardcross Glenn de Blois 10e SBX 

16e SBX 

18e SBX 
21e SBX 

28e SBX 
 

26e SBX 

 

 33e SBX 

 

 

 

 
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. 

 
Ontwikkeling vrijwilligersbeleid 

Module vrijwilligersmanagement 
Met oog op meer betrokkenheid en waardering van vrijwilligers stelden we in november de module 

vrijwilligersmanagement van NOC*NSF beschikbaar voor aangesloten wintersportorganisaties. Ook 
organiseerden we een uitgebreide scholing hierover. 

 

Nieuwe kleding 
Alle vrijwilligers, opleiders en ook enkele werknemers van de NSkiV kregen bij aanvang van het 

seizoen nieuwe verenigingskleding. Onze mensen voorzien van de juiste kleding is onderdeel van 

het vrijwilligersbeleid en zorgt bovendien voor uniformiteit wat betreft sponsorvoering en uitstraling. 
 

Waardering uiten 
Tijdens onze evenementen kunnen we steevast rekenen op de inzet van vele vrijwilligers. In 
december bezorgden wij hen een attentie voor hun inzet en betrokkenheid. Ook stonden wij tijdens 

evenementen op diverse momenten stil bij de inzet van vrijwilligers en spraken we uitgebreid onze 

dank en waardering uit. Aan het einde van het seizoen organiseerden we de traditionele afsluitende 
barbecue, waarbij we iedereen nog eens in het zonnetje zetten. 

 

Aanscherping personeelsbeleid 

Door de verhuizing van Den Haag naar Utrecht en door de integratie van wintersport.nl en 
wintersporters.nl waren er meerdere personele wisselingen. Met oog op de continuïteit van 

werkzaamheden stelden wij de voorgenomen aanscherping van het personeelsbeleid daarom uit. 

Gaandeweg het seizoen kwam er meer rust in de interne organisatie en pakten we de inbedding van 
onze ambitie in het team weer op. 

 

Ontwikkeling partnermodel 
Met MIsportscompany richtten we ons dit seizoen op de transitie van onze sponsorpropositie naar 

een partnerpropositie. Deze propositie vormt de basis voor het aantrekken van partners met wie we 

de komende jaren actief invulling willen geven aan onze ambities. Met diverse potentiële partners 
gingen we op grond hiervan verkennende gesprekken aan. 
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Opstelling en uitvoering samenwerkingsagenda 
Om goed invulling te kunnen geven aan onze partnerships willen we een samenwerkingsagenda 
opstellen. Als de partnerpropositie eenmaal tot verbinding met nieuwe partners leidt, zullen wij in 

overleg met hen deze samenwerkingsagenda opstellen en uitvoeren. 

 
Oriëntatie op nieuwe inkomstenbronnen  

Om te kunnen blijven investeren in het wintersportdomein oriënteren wij ons doorlopend op 

mogelijke nieuwe inkomstenbronnen. Dit seizoen introduceerden wij de materiaalvergelijker en 
werkten wij aan de ontwikkeling van een kortlopende reis- en annuleringsverzekering. Ook het 

ontwikkelde partnermodel draagt bij aan het genereren van nieuwe inkomsten. Hiernaast verkenden 

wij de mogelijkheid om ons digitale platform te introduceren op de Duitse markt. Verder startten wij 

een evaluatie op van ons huidige affiliatiemodel en zetten wij een verkenning in gang naar de 
kansen voor zomeraanbod van accommodaties op ons platform. 

 

 
ORGANISATIE  

 

Algemene Vergadering 
De Algemene Vergadering kwam dit seizoen als gebruikelijk twee keer bijeen. 

 

Najaarsvergadering 
De najaarsvergadering vond plaats op 24 november. Hier werd de jaarrekening 2017/2018 

besproken. In april 2018 was al een negatief resultaat aangekondigd, maar met 58.000 euro viel het 

tekort kleiner uit dan verwacht. 
 

Voorjaarsvergadering 
De voorjaarsvergadering vond plaats op 13 april. Tijdens deze vergadering werden de 

Meerjarenprognose 2019/2023 en de begroting voor seizoen 2019/2020 toegelicht en door de 
vergadering vastgesteld. 

 

Hoofdbestuur  
Het dagelijks bestuur van de NSkiV wordt uitgevoerd door het Hoofdbestuur. De zes leden hiervan 

kwamen dit seizoen, naast de jaarlijkse zelfevaluatie, zevenmaal bijeen in een reguliere 

vergadering. Het Hoofdbestuur vertegenwoordigde de NSkiV hiernaast bij diverse gelegenheden, 
waaronder bij de ALV van NOC*NSF en bij een aantal Nederlandse kampioenschappen. 

 

Secretaris Frank van Hengel trad af in november en was niet herkiesbaar. Fried Enting neemt zijn 
werkzaamheden waar tot een geschikte opvolger is gevonden. Penningmeester Karin Bos was ook 

aftredend en volgens het rooster van aftreden niet herkiesbaar. Een nieuwe penningmeester werd 

echter niet gevonden. Gebruikmakend van de overgangsmaatregel die de statuten in een dergelijke 

situatie bieden, werd Karin Bos met instemming van de Algemene Vergadering herbenoemd als 
penningmeester voor maximaal twee jaar.  

 

Achter de schermen was het Hoofdbestuur actief met het toezien op een succesvolle integratie van 
Milq Media (wintersporters.nl) binnen de NSkiV en het hiermee samenhangende affiliatiemodel voor 

de toekomst. Naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen werd ook aandacht besteed aan de 

invulling van de samenwerking binnen DeWeerelt van Sport, ons vestigingsadres in Utrecht. 
 

Organisatie bureau 

De nadruk voor de bureauorganisatie lag dit seizoen op het verder uitbouwen van de nieuwe koers, 
vooral wat betreft het ontwikkelen van de nieuwe visie en missie. 

 

Integratie Milq Media 
Met de overname van Milq Media gaven we vorig seizoen een impuls aan de vergroting van ons 
bereik. De uitdaging was om dit bereik na de technische integratie van beide platforms 

(wintersporters.nl met wintersport.nl) op niveau te houden. Analyses van het webverkeer lieten zien 

dat het bereik zich na een aanvankelijke dip herstelde en zelfs uitkwam tot boven het oude niveau. 
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Samenwerking - huisvesting 
Sinds vorig seizoen is een intensivering gaande van de samenwerking met de vier andere 

sportbonden binnen DeWeerelt van Sport: de hockeybond (KNHB), de golffederatie (NGF), de 
volleybalbond (NeVoBo) en het watersportverbond (KNWV). 

In verband hiermee werd bij NOC*NSF succesvol een subsidieaanvraag ingediend, gericht op het 

ontwikkelen van kennis en kunde bij de betrokken professionals en het stroomlijnen van de 
technologische infrastructuur tussen de bonden. 

 

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. 

 
Invoering AVG 

In verband met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 

2018 troffen wij alle voorzieningen om blijvend te voldoen aan deze aangescherpte privacywet. 
 

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. 

 
Goed Sportbestuur 
We voldoen 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 van onze 

leden, onder meer via onze website en via Winternet, het afgeschermde gedeelte voor aangesloten 
organisaties. 

In het kader van het vrijwilligersbeleid attendeerden wij vrijwilligers wederom op de gratis 

verkrijgbare Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 
Ook is gecommuniceerd over de beschikbaarheid van de vertrouwenscontactpersoon, waar alle 

geledingen binnen de NSkiV een beroep op kunnen doen. 

 
Tuchtreglement seksuele intimidatie  
Het nieuwe tuchtreglement seksuele intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) trad op 1 

april in werking. De belangrijkste wijziging is de invoering van de meldplicht. Deze houdt in dat 
ieder lid met een redelijk vermoeden van overtreding van het reglement hiervan melding moet doen 

bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur van de vereniging is vervolgens verplicht melding te 

doen bij de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak. Via de nieuwsbrief en met een separate e-

mail brachten wij aangesloten wintersportorganisaties op de hoogte van deze bepaling en de 
verdere aanpassingen van het tuchtreglement. 

 

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 vijf keer bijeen. De voornaamste gespreksonderwerpen waren 
vaststelling van de limieten, kwaliteitsverbetering van uitvoering van topsportprogramma’s 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.  

 

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 echter geen ontmoeting plaats, omdat de commissie opnieuw moet worden ingericht nu de 

huidige leden niet meer actief zijn binnen een van de topsportprogramma's. 
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Sportraad 

De Sportraad adviseert ons op het gebied van breedtesport en sportontwikkeling en gaat over de 

toekenning van bijdragen uit het Sportstimuleringsfonds. Hiernaast treedt de raad op als 
intermediair tussen de NSkiV en de aangesloten organisaties. 

De Sportraad houdt zich bezig met onderwerpen als aangesloten organisaties, het 

wintersportaanbod, 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 en Anna Jochemsen. 
 

Samenwerking nationaal en internationaal  

We onderhouden op sportief gebied traditioneel nauwe banden met NOC*NSF, Fédération 

Internationale de Ski (FIS), de 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. 

 

 
PERSONALIA  

Overzicht per 1 mei 2018 

 
Ereleden 

R. Blondel, H.G.B. van den Breemen, G. Brouwer, E.O. Faber, B. Mentel, N. Sauerbreij 

 

Leden van Verdienste 
C.A.H. van den Aardweg, W.J. Akkerman, H.G. de Boer, M. van der Bunt, M. Zeegers-Nouwen, 

C.F.A. Swertz (overleden op 15 maart 2019) 

 
Hoofdbestuur 

M.J.W. Creyghton (voorzitter), F. van Hengel (secretaris), K. Bos (penningmeester), A.S.W. Enting 

(portefeuille Sportontwikkeling, waarnemend secretaris), M. van der Sluis (portefeuille Marketing & 
sales/vicevoorzitter) en S.F.J. de Wit (portefeuille Topsport) 

 

Bureau 
F.J. Avis (algemeen directeur) 

 

Sportraad  

A.S.W. Enting (voorzitter), N. de Gouw, N. Hogenhout, J. Meerburg, J. Verest, A. Jochemsen 
 

Commissie Topsport 

S.F.J. de Wit (voorzitter), H. Cool  
 

Financiële commissie 

E. Grauss, J.T.L. van der Togt, E. Verheul 
 

Commissie van beroep Sportstimuleringsfonds 

J.E. Uitenboogaart (voorzitter), J.T.L. van der Togt, M. van Rees 
 

Provinciaal vertegenwoordigers 

E. Arts (Limburg), A. van der Hoek (Zuid-Holland) 
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JAARCIJFERS 

 

Vaststelling jaarstukken 2017/2018 
De jaarstukken van 2017/2018 zijn in de algemene vergadering van 24 november 2018 

goedgekeurd. Het seizoen is afgesloten met een negatief resultaat van -58.098. 

 
Financieel jaarverslag 2018/2019 

Voor een toelichting op de balans per 30 april 2019 en de rekening van baten en lasten over het 

boekjaar 2018/2019 wordt verwezen naar het financieel jaarverslag. 
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JAARREKENING 

Geconsolideerde Balans per 30 april 2019 

(na bestemming resultaat boekjaar) 

 

 
30-apr-2019 

 
30-apr-2018 

ACTIVA  €   €  
 

 €   €  

VASTE ACTIVA      

      Immateriële vaste activa  629.515   817.766 

      

Materiële vaste activa   

   Hard- en software, Internet 127.501  

 

153.656  

Inventaris 384.104  

 

436.660  

  511.605   590.316 

 
  

 
  

VLOTTENDE ACTIVA   
 

  

 
  

 
  

Vorderingen   
 

  

Debiteuren 1.667.615  
 

1.742.544  
Overige vorderingen en overlopende 

activa 863.548  

 

775.420  

 

 2.531.163 

 

 2.517.964 

 

     

Geldmiddelen   

 

  

Liquide middelen  1.552.448 

 

 1.256.820 

 

  

 

  

Totaal activa  5.224.731 

 

 5.182.866 

      

 

PASSIVA 
     

  

Eigen vermogen   

   
Algemene reserve  763.561 

 

 772.340 

 

  

 

  

Langlopende schulden  195.833   150.000 

      

Kortlopende schulden   

 

  

Vooruit ontvangen bedragen 3.201.080  

 

3.457.821  

Overige schulden en overlopende passiva 1.064.257  
 

802.705  

 

 4.265.321 

 

 4.260.526 

 
  

 
  

Totaal passiva  5.224.731 

 

 5.182.866 
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Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening over het 

boekjaar 2018/2019 

    

 

2018/2019 2018/2019 2017/2018 

 

Begroting Rekening Rekening 

 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 

 

 €   €   €   €   €   €  

       

1. Wintersporters 402.000 3.253.500 601.921 3.263.987 791.180 3.631.426 

2. Wintersport Organisaties 170.500 76.500 190.499 103.408 183.610 92.346 

3. Top- en Wedstrijdsport 1.144.000 1.063.500 1.142.755 1.134.424 1.202.052 1.087.176 

4. Organisatie 3.856.500 1.179.500 3.855.258 1.279.834 4.021.562 1.329.358 

 5.573.000 5.573.000 5.790.433 5.781.654 6.198.404 6.140.306 

 

      

Saldo  -  -8.779  -58.098 
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BIJLAGEN 

 

NATIONALE SELECTIES 
 

 

Discipline Sporter 

Para ski Jeroen Kampschreur 
Jeffrey Stuut 

Niels de Langen 

Barbara van Bergen 
Floris Meijer 

 

Para snowboard Chris Vos  

Lisa Bunschoten 
Renske van Beek 

 

Freestyle snowboard Erik Bastiaansen 
Niek van der Velden 

Casper Wolf 

Babs Barnhoorn 
Rakim Foy 

 

Snowboardcross Glenn de Blois 
 

Alpine Adriana Jelinkova 
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NEDERLANDSE KAMPIOENEN 

 

Alpine  

  combinatie H Martijn Smak 

 
D Kiara Derks 

reuzenslalom H Tom Hortensius 

 

D Jennifer Paissan 

slalom H Max van Rossum 

 
D Roxy van der Haas 

combinatie U-16 H Christopher Dijksman 

 

D Finn Blok 

reuzenslalom U16 H Christopher Dijksman 

 
D Valentina Rings-Wanner 

slalom U16 H Marijn van Marwijk 

 

D Finn Blok 

   

slalom indoor H Steffan Winkelhorst 

 

D Kiara Derks 

slalom indoor U-16 H Thijmen de Ruiter 

 

D Nina Schippers 

   

slalom outdoorbaan  H Michel Prins 

 

D Britt van Winsen 

slalom outdoorbaan U-16 H Tim Jeremy Adrichem 

 
D Bente van Winsen 

   

Langlauf 

  skating, 7,5 km H Rick Hoenderop 

 
D Femke Kramer 

klassiek, 10 km H Rick Hoenderop 

 

D Anna van der Rhee 

skating, 25 km H Rick Hoenderop 

 
D Anna van der Rhee 

   Snowboard 

  slopestyle H Niek van der Velden 

 
D Melissa Peperkamp 

big air 

 H Niek van der Velden 

 

D Melissa Peperkamp 

halfpipe H Sean Taylor 

 

D Melissa Peperkamp 

   

Freeski 

  slopestyle H Mees van Lierop 

 

D Isabelle Hansen 

 
big air H Mees van Lierop 

 

D Isabelle Hanssen 

halfpipe H Lucas Laudy 

 

D Isabelle Hansen 
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Organogram 

 
==============================================================
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Organogram NSkiV Holding BV 
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Dank aan alle partners die ons dit seizoen steunden! 

 


