
 
 

 

Promotiematerialen en -campagnes  

 

Als bond voor alle wintersporters vinden we het belangrijk dat onze sporten op een leuke 

en vooral verantwoorde manier worden beoefend. Om hieraan bij te dragen, ontwikkelen 

we regelmatig campagnes waarbij het belang van de veiligheid in en voorbereiding op de 

wintersport onder de aandacht gebracht wordt. U bent hopelijk al bekend met de 

campagne ‘Wintersport begint in Nederland’, die jaarlijks in oktober gehouden wordt. 

Verder stellen we verschillende promotiematerialen beschikbaar.  

 

Promotiematerialen NSkiV 

Aangesloten lidorganisaties kunnen 

(gratis) diverse promotiematerialen 

aanvragen. Deze materialen dienen 

bijvoorbeeld ter aankleding van uw 

sportlocatie of accommodatie, ter 

kennisgeving van aansluiting bij de 

NSkiV en ter promotie van de 

wintersport. Er zijn beachflags, een 

hardboard met de pisteregels, het 

‘aangesloten bij’ gevelbordje en 

diverse flyers en posters 

(bijvoorbeeld over lidmaatschap en 

verzekeringen van de NSkiV, 

SneeuwFit, pisteregels, Share the 

Rush freestyleclinic, etc.) beschikbaar.  

 

Promotiematerialen Sportblessurepreventie 

www.voorkomblessures.nl is dé site waar sporters zich kunnen informeren over 

blessurepreventie. Met inzichtelijke filmpjes, tests, persoonlijk advies, veel tips en 

informatie. En dit inmiddels voor 14 verschillende sporttakken, waaronder ook skiën en 

snowboarden!  

 

Aan de site is nu ook het “materialenhok” toegevoegd. Dit is dé plek voor u als 

vereniging om sportblessurepreventie onder de aandacht te brengen bij de sporter. In dit 

materialenhok vindt u kant en klare materialen om te communiceren over 

sportblessurepreventie. Materialen die u in kunt zetten in allerlei communicatie-uitingen. 

Bijvoorbeeld een banner op uw website, een advertentie in uw clubblad of posters/flyers 

voor uw event. In het materialenhok worden niet alleen communicatiematerialen 

aangeboden, maar u vindt hier ook adviezen over hoe u de middelen in kunt zetten. 

 

Promotiecampagnes 

Via de website www.voorkomblessures.nl informeren wij wintersporters over 

blessurepreventie., bijvoorbeeld door de juiste warming-up of het gebruik van goede 

materialen.  

 

http://www.voorkomblessures.nl/
https://www.veiligheid.nl/sportblessures/producten-en-diensten/materialen/bestel-voorkomblessures-materialen
http://www.voorkomblessures.nl/


 
 

 

Tevens kunnen sporters testen wat zij al weten over sportblessurepreventie en wat zij al 

doen aan het voorkomen van sportblessures. Op basis van de uitslag van de test krijgen 

de sporters een persoonlijk advies om sportblessures in de toekomst (nog beter) te 

voorkomen. 

 

Een ander voorbeeld is het Snow Safety Center (www.snowsafety.nl). De doelstelling van 

het Snow Safety Center is het verspreiden en verdiepen van kennis over veiligheid buiten 

de geprepareerde pistes onder skiers en snowboarders. Zowel bij consumenten als 

professionals. De doelstelling wordt gerealiseerd door middel van het geven van 

cursussen, het verzorgen van opleidingen en het organiseren van bijeenkomsten. Dit 

gebeurt op verschillende niveaus. 

 

Voor meer informatie of het bestellen van promotiemateriaal kunt u contact opnemen 

met de afdeling sportontwikkeling.  

http://www.snowsafety.nl/

