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Beste wintersportliefhebber,  
 
De ontwikkeling van het coronavirus laat zich niet voorspellen, zo bleek afgelopen seizoen maar 
weer eens. Was iedereen in november nog hoopvol over de mogelijkheden om op wintersport te 
gaan, in december bleek die hoop ijdel toen de omikron-variant de volgende lockdown afdwong. 
Zo snel als de wintersport tot stilstand kwam, zo snel kwam deze gelukkig weer op gang toen 
reizen opnieuw mogelijk werd. Dit zorgde alsnog voor een hele goede tweede helft van het 
afgelopen seizoen. 
  
Gelukkig konden de Olympische en Paralympische Spelen doorgang vinden, ondanks alle 
uitdagende omstandigheden. Wel was het voor alle atleten en staf een extreem uitdagend 
traject met een enorme uitdaging om aan alle internationale verplichtingen te voldoen. 
Ik ben dan ook erg trots op alle goede prestaties, zeker op alle paralympische medailles die we 
behaalden. Met 6 olympische en 8 paralympische deelnemers was er veel aandacht voor ‘onze’ 
sporten. En de Nederlandse Ski Vereniging liet zich hiermee opnieuw zien als een volwaardige 
topsportbond. 
  
In april presenteerde ik u ons meerjarenbeleidsplan voor de beleidscyclus 2022-2026, met de titel 
‘Sportbond én maatschappelijk ondernemer!’ Terugblikkend op de afgelopen periode concludeer 
ik dat het ons goed gelukt is om de transitie te maken van een meer traditionele sportbond met 
een ledenmodel, naar een organisatie met diverse ondernemende initiatieven verbonden in een 
communitymodel. Een organisatie die in staat is wintersporters, wintersportorganisaties en top- 
en wedstrijdsporters te bereiken en te (ver)binden. We zien dit maatschappelijk 
ondernemerschap nog steeds als de meest kansrijke koers voor de toekomst van de NSkiV en 
zetten deze koers in de aankomende beleidsperiode dan ook voort. 
  
Het is en blijft onze opgave om vereniging en onderneming in samenhang te blijven 
ontwikkelen met zowel aanpassingsvermogen als continuïteit, zodat er duurzaam voldoende 
middelen beschikbaar zijn en blijven om onze missie te realiseren: alle wintersporters, onze leden 
in het bijzonder, altijd te faciliteren bij de meest complete en meest waardevolle 
wintersportervaring! 
In dit jaarverslag kunt u lezen wat er het afgelopen seizoen allemaal is gedaan om deze missie te 
verwezenlijken. 
  
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 breedtesporters. Dit doen wij in nauwe samenwerking met 
wintersportorganisaties 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 naar 
podiumplaatsen op het allerhoogste niveau. 

 

Visie, missie en ambities 
Dit verslag beslaat het vierde en laatste 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. 
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• Wintersportorganisaties 
Wij willen het vertrouwen en de waardering verdienen van de ruim 140 aangesloten 
wintersportorganisaties door hen op betrokken en deskundige wijze te ondersteunen bij het 
realiseren van hun ambities. 
 

• Top- en wedstrijdsporters 
Wij bieden top- en wedstrijdsporters toegang tot de beste mogelijkheden, waarmee wij hen 
helpen hun sportieve dromen waar te maken. 
 
Onze ambities voor deze drie doelgroepen worden ondersteund door de ambitie die we onszelf 
als organisatie opleggen: 
 

• Organisatie 
Als medewerkers van de NSkiV vertrouwen wij op elkaar en houden we elkaar scherp. Wij 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 maakten 
om de doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan 2018-2022 te realiseren. Binnen dit kader 
werkten wij per doelgroep de concrete doelen, planningen en acties uit voor seizoen 2021/2022. 

 
Impact COVID-19 
Net als in 2020/2021 vroeg COVID-19 dit seizoen om een bijzondere mate van innovatiekracht en 
aanpassingsvermogen. Als team zijn wij trots op de initiatie en implementatie van initiatieven 
waarmee wij de impact van corona zoveel mogelijk probeerden te beperken. Verspreid door dit 
jaarverslag komen ze aan de orde. 

 
 

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. 
 
Het magazine en de website zijn onze belangrijkste kanalen om de wintersportcommunity te 
bereiken. Speerpunten hierbij zijn objectiviteit en transparantie in combinatie met een open en 
kritische blik. 
 
● Actuele berichtgeving op wintersport.nl 
 
Onze redactie stak veel energie in het bijhouden en aanvullen van informatie op wintersport.nl. De 
onderwerpen reikten hierbij van de juiste liftpasprijzen tot de nieuwste coronamaatregelen in de 
Alpen. We werkten hierin onafhankelijk en waren op wintersport.nl vaak eerder met berichtgeving 
en ook meer accuraat dan de mainstream media. 
 
De keuze om meer te focussen op nieuws had positieve effecten en bracht ons het gewenste 
herstel van het online verkeer. Waar de coronapandemie vorig seizoen leidde tot minder bezoek 
op de website, trokken we dit seizoen juist meer verkeer, met meer interactie en meer 
betrokkenheid. Onze nieuwsartikelen worden nu ook beter opgenomen door Google News. 
 
● Aanpassing online weermodule  
 
Eerder dan voorzien konden wij in september de nieuwe weermodule presenteren. Dit maakte dat 
het weerbericht op onze platformen wintersport.nl, wintersport.be, wepowder.com en skiportal.de 
altijd up-to-date is. Doordat het systeem nu draait op het nieuwste WRF-weermodel (Weather 
Research and Forecasting), is het ook stabieler dan voorheen. 
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● Introductie Online Travel Agency 
 
Om wintersporters nog beter van dienst te zijn bij hun keuze voor een wintersportvakantie, 
lanceerden wij in juli onze eigen Online Travel Agency (OTA). Hiermee kunnen wij het aanbod van 
onze travelpartners beter presenteren en kunnen wintersporters het aanbod boeken op onze 
eigen website. Eventuele ondersteuning is er hierbij van de medewerkers van onze afdeling 
ledenservice, die hiervoor een aanvullende training volgden. 
 
Op de achtergrond blijven we de OTA verbeteren. Met een grote UX-update in oktober en de 
lancering van de landingspagina wintersport.nl/accommodatie in december maakten we het voor 
gebruikers nog eenvoudiger om de ideale wintersportvakantie te vinden. Met DS Solutions, 
Wintertrex en Villa4You voegden we bovendien een aantal nieuwe partners toe. 
 
● Eerste ervaringen Club Wintersporters  
 
Sinds de introductie in het vorige seizoen steeg het aantal leden van Club Wintersporters gestaag 
tot meer dan 600. Dit liet zien dat verbinding met de NSkiV voor wintersporters waardevol is, ook 
in de onzekere coronaperiode. Als onderdeel van het concept organiseerden we in het voorjaar 
diverse testavonden en inspiratiesessies. De events werden goed ontvangen. De kaarten voor de 
testavonden waren binnen een dag uitverkocht en de online expertsessies trokken veel 
deelnemers. Het communitygevoel kwam ook duidelijk naar voren bij de online pubquiz in de 
kerstvakantie. Hier deden meer dan 500 mensen aan mee. 
 
● Uitbreiding themapagina's 
 
We zetten dit seizoen het bundelen van informatie voort rondom bepaalde thema’s. Hierbij 
actualiseren en verrijken we content en optimaliseren we de pagina’s voor vindbaarheid via online 
zoekmachines. 
 
Voor wintersporters maakten we het via themapagina’s eenvoudiger om alle informatie over een 
specifiek onderwerp te vinden. Dit leidt er ook toe dat pagina’s steeds beter worden geïndexeerd 
en dat wintersport.nl steeds meer bezoekers trekt. 
Zoals gepland, voegden we in oktober een uitgebreide themapagina toe over duurzaamheid. 
Hierbij besteedden we ook meer aandacht aan wintersportreizen per trein. 
 
● Aanvulling websites voor andere markten 
 
Het Duitstalige Skiportal.de groeit gestaag. De redactie plaatste dit seizoen meerdere keren per 
week blogs en nieuwsberichten en de pagina’s worden steeds beter geïndexeerd. We verwachten 
dat de website verder groeit als er weer sprake is van een normaal (post-corona) 
wintersportseizoen. 
Voor de Vlaamse versie van wintersport.nl schreven onze redacteuren in België regelmatig 
artikelen, qua tone of voice en onderwerpen specifiek afgestemd op de Belgische markt. 
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● Uitbreiding en optimalisatie Wintersport Academy 
 
Als nieuw onderdeel van wintersport.nl wordt de Wintersport Academy door onze gebruikers 
goed bezocht. 
 
Tijdens de materiaaltestweek in het Oostenrijkse Ischgl maakten we enkele nieuwe video’s voor 
publicatie in de loop van volgend seizoen. 
 
● Lancering merchandise-lijn 
 
Samen met You’re the brand ontwikkelden we een merchandise-lijn voor zowel wintersport.nl als 
wepowder.com. In eerste instantie gaat het hierbij om kleding (truien en T-shirts) en accessoires. 
De verkoop verloopt via de respectievelijke webshops en start met ingang van seizoen 
2022/2023. 
 
● Verbetering dienstverlening aan onze leden  
 
Een van de weinige voordelen van corona was dat we de relatief grote wijzigingen in onze 
administratieve processen soepel konden doorvoeren, waardoor we alles op orde hadden ruim 
vóór het nieuwe wintersportseizoen. 
Met de (vertraagde) overgang naar het nieuwe administratiesysteem ANVA eind november en de 
ingebruikname van het nieuwe online schadeformulier konden wij ons servicelevel behouden, of 
zelfs verbeteren. 
 
● Ontwikkeling ledental 
 
De aanhoudende coronamaatregelen leidden ook dit seizoen tot opzeggingen. 
Vooral voor oudere verzekerden hing de opzegging vaak samen met het feit dat men door COVID-
19 niet op wintersport kon. Deze nadrukkelijke koppeling van het lidmaatschap met de 
vakantiebeleving van de betreffende groep wintersporters namen wij mee als aandachtspunt bij 
de doorontwikkeling van het lidmaatschap. 
 
Voor zover opzeggingen te maken hadden met corona, probeerden we opzeggers uit het vorige 
seizoen met gerichte mailings weer in de boeken te krijgen. Sommige leden keerden hierop terug, 
maar de respons bleef beperkt. Ten opzichte van de vorige winterperiode kwamen er wel veel 
nieuwe leden bij. We verwelkomden vooral jongeren en gezinnen met kinderen. 
 
● Verkoop verzekeringsproducten 
 
De terugval van het aantal leden had directe gevolgen voor onze verzekeringsportefeuille. Leden 
met een doorlopende reisverzekering namen afscheid, terwijl nieuwe leden aanvankelijk op zich 
lieten wachten. We besloten hierop onze verzekeringsproducten beter te verankeren in onze 
verkoop- en communicatiekanalen. 
De vertraagde overgang naar ANVA werkte hierbij helaas tegen, omdat nog niet alle koppelingen 
naar de verzekeringsproducten gereed waren en leden dit dus niet zelf konden regelen. Hiernaast 
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hadden we tijd nodig voor de ontwikkeling van verzekeringsproducten die beter appelleren aan de 
beleving van de verschillende doelgroepen van wintersport.nl. 
 
• Overgang naar nieuwe risicodrager verzekeringsportefeuille 

 
We maakten een aanvang met de verhuizing van onze verzekeringsportefeuille van a.s.r. naar 
Allianz Global Assistance. Individuele verzekeringen zetten we vanaf 1 april steeds per de 
verlengingsdatum over op de nieuwe risicodrager. Wel bleef a.s.r. dit seizoen businesspartner 
(official partner) van de NSkiV. 
 
● Doorontwikkeling Zeker in Sport  
 
De Volleybalbond (Nevobo), de Zwembond (KNZB) en de NSkiV zelf, brachten afgelopen seizoen 
hun bedrijfsverzekeringsportefeuilles compleet onder bij Zeker in Sport. Dit is de entiteit waarmee 
wij sportbonden ondersteunen bij het ontwikkelen van verzekeringsproducten, onder andere met 
bemiddeling wat betreft specifieke verzekeringsproducten. 
Voor individuele watersporters ontwikkelden wij bijvoorbeeld een bootverzekering en voor bij het 
Watersportverbond aangesloten verenigingen een bedrijfsverzekeringspakket. 
 
Voor geïnteresseerde bonden organiseerden we een informatiebijeenkomst, waar zo’n 20 bonden 
aan meededen. In aanloop naar deze bijeenkomst vernieuwden we de website van Zeker in Sport. 
Tijdens de bijeenkomst presenteerden we diverse showcases, waaronder twee recente 
maatwerkproducten voor leden van de Golf Federatie (NGF). 
 
Achteraf 
Het tweede coronaseizoen zorgde voor grote druk op de afdeling ledenservice. De collega’s 
moesten de steeds wisselende coronamaatregelen vertalen naar de verzekeringspraktijk en onze 
leden informeren bij iedere wijziging. 
Veel waardering was er voor de doorlopend accurate informatie in onze blogs en voor de 
telefonische assistentie. Omdat we hier snel en accuraat mee waren, maar vooral omdat we het 
coronanieuws steeds direct vertaalden naar de gevolgen voor Nederlandse wintersporters, 
verkregen we merkbaar meer vertrouwen. 
 
 

Wintersportorganisaties 
Onze ambitie is het vertrouwen en de waardering te verdienen van de ruim 140 bij ons 
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. De aangesloten 
organisaties weten onze kanalen steeds beter te vinden, mede dankzij het flink vergrote bereik 
door de overname van Milq Media. 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. 
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● Actieve inzet communicatiekanalen 
 
In onze communicatie volgden we de corona-ontwikkelingen op de voet. We brachten informatie 
over de steeds veranderende maatregelen in de verschillende landen en uitgebreide verslagen 
van de wedstrijden en evenementen die ondanks corona doorgang konden vinden. 
Via wintersport.nl, Wintersport In De Buurt, de nieuwsbrief en onze socialmediakanalen berichtten 
we in de maanden september, oktober en november over open dagen van aangesloten 
organisaties en hielpen we bij het vinden van ski-, snowboard- en langlaufleraren. 
 

• Berichtgeving Olympische en Paralympische Spelen  
 
Rondom de Olympische en Paralympische Spelen besteedden we veel aandacht aan onze 
selectieleden, voor wie het wedstrijdseizoen gelukkig grotendeels doorging. Mede dankzij de 
gaandeweg veelal versoepelde coronamaatregelen in de Alpengebieden, ontstond er duidelijk 
meer interactie met en animo onder (nieuwe) wintersportliefhebbers. 
 

• Samenwerking Eurosport  
 
Door een samenwerking met rechtenhouder Eurosport lukte het om de sneeuwsporten in 
Nederland op deskundige wijze onder de aandacht te brengen van het grote publiek. Hiervoor 
kregen we medewerking van oud-sporters en oud-coaches, veelal in de rol van commentator of 
analist. 
 

• Thematische informatievoorziening 
 
Om onze leden zoveel mogelijk te informeren en te inspireren over actuele en relevante thema’s 
onderhielden we actief contact met onze achterban. Uiteraard kwamen de steeds veranderende 
coronamaatregelen aan bod. Ook hielden we een themabijeenkomst over duurzaamheid en 
verduurzaming in de wintersport. Verder besteedden we aandacht aan de nieuw ingevoerde Wet 
Bestuur Toezicht en Rechtspersonen (WBTR), onder meer met een themapagina op de website, 
die we doorlopend actualiseerden. 
 
● Organisatie platformbijeenkomsten  
 
Ook organiseerden wij dit seizoen platformbijeenkomsten voor alpine, noords, aangepast en 
accommodaties. Corona bleek hierin een versneller: de bijeenkomsten werden beter bezocht, de 
wil om elkaar te helpen en ervaringen uit te wisselen was groter dan ooit en we vonden elkaar in 
het besef dat we hetzelfde doel voor ogen hebben: zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen 
met wintersporten. 
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• Organisatie achterbanbijeenkomst  
 
Rondom de totstandkoming van het Meerjarenbeleidsplan 2022-2026 hielden we op 22 maart een 
achterbanbijeenkomst. Aandacht was er voor de resultaten die we de afgelopen twee seizoenen 
boekten door de intensievere wisselwerking met de aangesloten organisaties. Inspelend op de 
feedback updateten wij op wintersport.nl bijvoorbeeld alle pagina’s over sportontwikkeling en 
vernieuwden wij de nieuwsbrief. Hiernaast maakten wij een collega vrij voor communicatie 
rondom topsport en sportontwikkeling en de organisatie van inspiratiesessies en 
platformbijeenkomsten.  
 

• Uitvoering opleidingsprogramma 
 
Corona maakte het voor onze opleidingenkalender een buitengewoon uitdagend jaar. Met name 
voor externe NSkiV-opleiders vormden de coronamaatregelen een beperking. Voor onze eigen 
opleidingen zag het er aanvankelijk ook lastig uit, maar met een aangepaste planning lukte het 
toch om bijna het volledige programma uit te voeren. Zelfs de doorgaans lastig te organiseren 
4.1-opleiding Alpine, die we door corona al twee jaar op rij moesten uitstellen, wisten we aan het 
einde van het seizoen toch in te plannen. 
 

• Retentieonderzoek voor kwaliteitsverbetering 
 
Om kwalitatief hoogwaardige opleidingen aan te kunnen blijven bieden, voerden we in het eerste 
kwartaal van 2022 een retentieonderzoek uit onder ruim 2.500 oud-deelnemers aan onze 
opleidingen. De resultaten hiervan zetten we om in concrete actiepunten. Hiernaast werkten we 
voor het komende seizoen een nieuw marketing- en communicatieplan uit. Ook bereidden we ons 
voor op pilots en hierna de afronding van onze nieuwe opleidingen Aangepast en Langlauf/rolski. 
 

• Aanpassing wedstrijdprogramma  
 
Corona was ook van onverbiddelijke invloed op het wedstrijdprogramma. Rondom de start van 
het seizoen beleefden we nog een mooie, goedgevulde wedstrijdmaand in SnowWorld Landgraaf 
en bij diverse andere aangesloten organisaties. Richting de jaarwisseling moesten we een flinke 
stap terugdoen en enkele lastige beslissingen nemen. Dit leidde onder andere tot de annulering 
van de KidsCup in het Oostenrijkse Dienten. Later in januari moesten we ook de NK langlauf in 
Ramsau am Dachstein (eveneens Oostenrijk) cancelen. 
 
Het Noords Festival kon gelukkig wel plaatsvinden, waardoor tientallen langlaufers toch nog een 
mooie wintersportweek beleefden. In februari konden we ook de NK alpine in Maria Alm 
(Oostenrijk) praktisch zonder beperkingen door laten gaan. Met de SnowStar Race lieten we de 
jongste jeugd voor het eerst kennismaken met de competitie. In twee FIS-races (GS en SL) 
brachten we atleten uit 21 landen samen. Hiermee boden we ook een internationaal podium aan 
de kersverse olympiërs Adriana Jelinkova en Maarten Meiners én keurden we onze Nederlands 
kampioenen in verschillende leeftijdscategorieën. 
 
Eveneens als gevolg van corona organiseerden we de NK freestyle snowboard dit jaar niet in de 
Alpen maar in Nederland. Voordeel was dat we hierdoor veel nieuwe Nederlandse fans bereikten.  
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Achteraf 
Voor het tweede seizoen op rij zorgde het coronavirus voor een aangepaste opleidingen- en 
wedstrijdkalender. Niet alle wijzigingen waren hierbij in het voordeel van de wintersport. Dit 
verduidelijkte echter wel onze rol en meerwaarde, zowel voor onszelf als voor onze aangesloten 
organisaties. Ondanks de onzekerheden stelden we ons zo betrokken en deskundig mogelijk op, 
wat leidde tot toenemend vertrouwen en meer waardering. 
 
 

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. 
 
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. 
 

• Trainingslocaties 
 

De randvoorwaarden voor onze atleten om fit aan wedstrijden te kunnen beginnen, vonden we 
ook dit seizoen op het TeamNL-centrum in Papendal. Om het programma een extra boost te 
geven wat betreft motorisch leren, bezochten we in aanvulling hierop cross-overlocaties voor 
snowboarden op airbags, ATB’en in een course en skateboarden op een pumptrack. Ook deden 
onze atleten aan trampolinespringen, golfsurfen, wakeboarden en klimmen. 
 
● Deelname Olympische en Paralympische Spelen  
 
Dit seizoen stond uiteraard in het teken van de Olympische en Paralympische Spelen in Beijing.  
Gastland China had de organisatie goed staan en slaagde erin een highperformance omgeving te 
creëren, met geen enkele nieuwe coronabesmetting onder atleten en hun directe begeleiding. 
Ondanks alle beperkingen slaagden de internationale federaties erin om een goede 
wedstrijdkalender neer te zetten. De wedstrijdorganisaties konden de competities ook goed 
uitvoeren, wat zekerheid gaf voor de kwalificatiemomenten. 
 
In totaal reisden 14 NSkiV-atleten naar China; 6 voor deelname aan de Olympische Spelen en 8 
voor deelname aan de Paralympische Spelen. Wij zijn zeer tevreden met wat onze atleten konden 
laten zien. Alle prestatiedoelen werden behaald met meerdere (5) paralympische zilveren en 
bronzen medailles. Michelle Dekker miste op een haar na het podium, zij werd vierde op het 
onderdeel snowboard parallel reuzeslalom. Met recht is dit een unieke prestatie te noemen. 
Melissa Peperkamp en Niek van der Velden behaalden beide een prachtige zesde plaats op het 
onderdeel snowboard big air. Ook het vermelden waard is de prestatie van Maarten Meiners bij 
het alpineskiën. In deze mondiale sport behaalde hij een bijzonder knappe 18e plaats. 
 
Uiteraard maakten we ook een aanvang met het samenstellen van de selecties en het betrekken 
van staf en experts voor het volgende seizoen. 
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● Doorontwikkeling talentenprogramma’s  
 
Talenten met voldoende potentie volgden dit seizoen de leerlijnen tot en met het seniorenlevel, 
waarbij iedere atleet gaandeweg het traject zijn of haar eigen programma kreeg. Onze leerlijnen 
lopen nu continu door, waarbij meetmomenten het vereiste sporttechnische niveau bepalen, 
gerelateerd aan internationale leeftijdsrichtlijnen. 
 
Voor de volgende cyclus sturen we met een geactualiseerde Strategie Talentontwikkeling en 
Talentherkenning aan op actieve talentscouting en intensievere begeleiding van talenten in een 
maatwerktraject. Zo krijgen jonge atleten nog meer kans om te profiteren van het professionele 
systeem dat Nederland kent. 
 

• Samenwerking 
 
Om te zorgen dat onze kennis toegankelijk is voor nationale en internationale organisaties, 
namen we clubs en verenigingen zoveel mogelijk mee in de sporttechnische ontwikkelingen. We 
stimuleerden clubtrainers om de geboden opleidingen te volgen en boden trainers in spe de 
gelegenheid om stage te lopen in de programma’s van de NSkiV/TeamNL. 
 
Meerdere collega’s vervulden een taak in diverse internationale commissies. Ook stond een 
aantal landgenoten in het veld als Technical Delegate en/of Race Director. 
Als NSkiV droegen wij bij op educatief, sporttechnisch en commercieel vlak. Ook startten wij met 
onze buitenlandse partners gesprekken op over de beleidsperiode 2022-2026. 
 
● Uitbreiding sportspecifieke expertise  
 
Innovatie bracht ons dit seizoen nieuwe persoons- en sporttechnisch gerichte kennis. Deze 
kennis is goed te verwerken in de programma’s, maar ook de wedstrijdsport in Nederland 
profiteert ervan. 
 
We investeerden in wax- en slijptechnieken, gingen met para ski naar de windtunnel voor 
metingen wat betreft houding en naar de air brush voor stroomlijning van de zitskibak. We 
optimaliseerden ortheses en protheses en namen trainers mee in het reparatie- en 
carbonverwerkingsproces. Voor aerodynamica startten we met FILA een project voor racekleding 
waarbij we de nieuwste stoffen testten, vooral bij snowboardcross. 
 
Voor begeleidende stafleden zetten we breed applicaties in en ook de medische en 
paramedische staf namen we mee in het proces. Verder onderzochten we nieuwe innovaties op 
hun potentieel voor de aankomende seizoenen. 
 
 
● Ondersteuning kansrijke individuele atleten 
 
Ook voor kansrijke atleten die niet onder een van onze topsportprogramma’s vallen, organiseren 
we volwaardige ondersteuning. De benodigde experts en expertise hiervoor vinden we steeds 
vaker in het buitenland. 
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Veel jonge atleten bezoeken buitenlandse sportopleidingen, internaten en privéteams. Wij volgen 
ze hierbij op de voet en ondersteunen ze fysiek, medisch en mentaal met sport science van eigen 
bodem. Ook voeding, scholing, innovatie en organisatie komen op deze manier aan bod. Zo 
ontstaat voor een aantal sneeuwgerelateerde disciplines buiten de topsportprogramma’s om een 
mooie combinatie van training en kennis. 
 
Glenn de Blois, Maarten Meiners en Michelle Dekker hebben een omgeving gevonden in het 
buitenland en presteren naar tevredenheid. Ook in andere disciplines zien we atleten succesvol 
groeien in een buitenlandse topsportomgeving. We volgen deze atleten met nieuwsgierigheid en 
gepaste aandacht. 
 
● Organisatie diverse wedstrijden en wedstrijdseries 
 
Corona beperkte de mogelijkheden danig, maar toch konden we diverse nationale en 
internationale wedstrijden neerzetten, met mooie resultaten. 
Zo vonden na veel wikken en wegen de NK alpine toch plaats, wat gezien de maatregelen een 
knap stuk organisatie was. Het European Youth Olympic Festival in Finland ging uiteindelijk 
eveneens door. Ook de junioren wereldkampioenschappen vonden plaats. We waren goed 
vertegenwoordigd op deze internationale wedstrijden, waarvoor strenge deelnamecriteria gelden. 
 
Achteraf 
Corona zorgde dit seizoen opnieuw voor uitdagingen en leermomenten.  
Onze strategie, plannen en verwachtingen moesten we dagelijks bijstellen. Ons programma leek 
haast op een militaire operatie door het gegoochel met bubbels, quarantaines, weinig 
bewegingsvrijheden, strakke discipline, veel regels en een beperkt sociaal leven. Maar we 
slaagden erin te improviseren en steeds snel te schakelen. Hierin maakten onze atleten indruk 
met focus, veerkracht, oplossingsgericht denken en een gedegen teamspirit. 
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Voornaamste prestaties 2021/2022  

Discipline 

 

Sporter World Cups Overall WC JWK WK OS/PS 

Para ski Jeroen Kampschreur 2e GS (3x) 

1e GS (2X) 

5e SG 

3e SG 

1e SL 

2e SL 

 

 n.v.t. 2e DH 

1e SG 

 

5e DH 

5e SG 

2e SG 

 

Jeffrey Stuut 16e SG 

20e SG 

14e GS 

16e GS 

 n.v.t. 23e SG 

21e SC 

24e GS 

17e DH 

11e SG 

20e GS 

22e SL 

 

Niels de Langen 4e  SG 

7e SG 

8e SG 

3e GS (2X) 

4e GS (2X) 

4e SL (2X) 

 

 n.v.t. 5e DH 

5e SG 

3e SC 

3e SL 

6e DH 

6e SG 

3e SC 

7e GS 

2e SL 

Barbara van Bergen 2e GS 

3e GS (2x) 

1e SG 

2e SG 

3e SL 

 

 n.v.t. 2e DH 4e SG 

5e SG 

Floris Meijer 6e SG 

7e SG 

4e GS 

5e GS 

6e GS 

 n.v.t. 4e DH 

5e SG 

6e SL 

7e SG 

10e GS 

Claire Petit 10e GS 

11e GS 

7e GS 

 n.v.t. 7e DH 

7e SG 
 

Para snowboard Chris Vos 1e BSL (2x) 

2e BSL (2x) 

1e SBX  

2e SBX  

3e SBX 

 

 n.v.t.  5e BSL 

4e SBX 

2e BSL 

4e SBX 

Lisa Bunschoten 1e BSL (4x) 

2e SBX (3x) 

 n.v.t.  1e SBX 

1e BSL 

4e SBX 

7e BSL 

 

Renske van Beek 3e SBX 

4e SBX 

5e SBX 

6e SBX 

2e BSL 

3e BSL 

6e BSL 

7e BSL 

 

 n.v.t. 3e SBX 

5e BSL 

13e SBX 

11e BSL 
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Discipline Sporter World Cups Overall WC JWK WK OS/PS 

Freestyle snowboard  Casper Wolf 47e BA 

34e SS 

35e SS 

37e SS 

 

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

Niek van der Velden 5e BA 

2e SS 

8e SS 

18e SS 

 

13e BA 

8e SS 

n.v.t. n.v.t. 6e BA 

22e SS 

Melissa Peperkamp 13e BA 

25e BA 

4e SS  

5e SS  

6e SS  

7e SS  

11e SS  

 

18e BA 

            5e SS 

    3e BA 

    4e SS 

    n.v.t. 6e BA 

13e SS 

Sam Vermaat 37e SS 

48e SS 

50e SS  48e BA 

  7e SS  

 

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

Snowboardcross Glenn de Blois 5e SBX 

6e SBX (2x) 

8e SBX 

9e SBX 

18e SBX 

21e SBX 

 

8e SBX    n.v.t.         28e SBX 
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Organisatie 
Als organisatie is onze ambitie om te vertrouwen op elkaar en elkaar scherp te houden. Wij willen 
als team een fanatieke en gedreven organisatie zijn waarin ieders bijdrage van waarde is. Dit 
seizoen werkten wij hieraan op verschillende manieren. 
 
● Versterking onderlinge samenwerking 

 
We zetten binnen de bureauorganisatie structureel in op het versterken van de onderlinge 
samenwerking en ons teamgevoel. Corona betekende ook hierin een uitdaging. Door de 
maatregelen was het een groot deel van het seizoen niet mogelijk om allemaal op kantoor te 
werken, of om fysieke bijeenkomsten te houden. Desondanks wisten collega’s elkaar steeds goed 
te vinden en verliep de samenwerking prima. 
 
Een extra opgave voor ons was om ook in het tweede coronajaar weer met ideeën te komen om 
de schade voor wintersporters, de vereniging en het wintersportdomein als geheel zoveel 
mogelijk te beperken. Met commitment en creativiteit slaagden we hier goed in, mede dankzij de 
online teamsessies die we regelmatig organiseerden. 
 
● Samenwerking met partners 

 
COVID-19 hinderde onze samenwerking met partners ernstig. De samenstelling van onze 
samenwerkingsagenda besloten wij om deze reden uit te stellen. 
Ook de werving van nieuwe partners had te lijden van corona. Zodra het echter kon, legden we de 
focus weer op het creëren van verbinding, met als basis ons nieuwe partnermodel.  
De start van de nieuwe olympische cyclus en de prestaties op de Olympische en Paralympische 
Spelen in Beijing bleken hierbij een inspirerende ondersteuning. De Nederlandse Loterij 
Organisatie besloot de samenwerking met de NSkiV hierdoor bijvoorbeeld niet alleen te 
verlengen, maar ook te intensiveren. 
 

• Ontwikkeling inkomsten 
Evenals vorig seizoen had onzekerheid door corona ook een stevige invloed op onze inkomsten. 
Tijdens gesprekken met partners in de Alpen werd duidelijk dat zij hun budgetten hangende 
verdere coronamaatregelen hadden verminderd. Ook was er sprake van aarzeling om offertes te 
bevestigen. De moeite die wij deden om juist tijdens corona onze meerwaarde in beeld te 
brengen, betaalde zich echter letterlijk en figuurlijk uit.  
Ook de affiliatie-inkomsten waren door corona significant lager dan normaal. In de loop van het 
seizoen vond gelukkig een licht herstel plaats nadat de maatregelen werden versoepeld. De 
maanden februari en maart waren zelfs goed te noemen, mede dankzij de vele lastminute 
boekingen. 
 

De achterstand van het begin van het seizoen maakten wij niet helemaal goed, maar de reislust 
onder wintersporters bood perspectief. Na aanvankelijk een flinke dip kwam hierdoor ook het 
verkeer op de website weer terug op het niveau van voor de pandemie.  
 
Dankzij een goed seizoenseinde en dankzij de verlengde steunmaatregelen van de overheid 
(NOW, TVL) sluit het boekjaar met een mooi positief resultaat van €125.000,-. 
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● Verkenning nieuwe inkomstenbronnen 
Naast de vele manieren waarop we reeds inkomsten genereren met onze online content en 
kanalen, boorden we dit seizoen een nieuwe bron aan: de heruitgave van content. Eerder 
geschreven en reeds gepubliceerde verhalen brachten we uit in een nieuw jasje. Zo verscheen in 
december het meer dan 200 pagina’s tellende koffietafelboek ‘Sneeuwdromen’, een bundeling 
van inspirerende wintersportverhalen. We verwerkten voor ‘Sneeuwdromen’ inmiddels ruim 600 
bestellingen. 
 
Achteraf 
Met alle onzekerheid door corona hadden we dit seizoen een stevige kluif aan het genereren van 
voldoende inkomsten. We bleven echter de verbinding zoeken met onze partners en gaven onze 
volle aandacht aan de uitdaging waarvoor zij waren gesteld. Met onze alerte, meedenkende en 
dienstverlenende opstelling konden we toch tot de verlenging of vernieuwing van 
samenwerkingen komen. We zijn trots op dit resultaat. 
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VERENIGING 

 
Algemene Vergadering 
Als gebruikelijk kwam de Algemene Vergadering dit seizoen twee keer bijeen, al gebeurde dit 
vanwege de coronamaatregelen in november online. 
 
Najaarsvergadering 
De najaarsvergadering vond plaats op 20 november. Hier werd de jaarrekening 2020/2021 
besproken. We sloten het boekjaar af met een (zeer beperkt) negatief resultaat van €14.366,-.  
Zowel de jaarrekening als het jaarverslag van seizoen 2020/2021 werden vastgesteld. 
 
De vergadering ging akkoord met het voorstel van het hoofdbestuur om in het kader van de 
financiële huishouding de contributie te verhogen. Per 1 mei 2022 bedraagt de contributie voor 
hoofdleden €40,- en voor gezinsleden €20,-. De afdracht van de lidrechtspersonen voor hun 
clubleden blijft €5,-. 

 

Nico de Gouw (lid Sportraad) en Eric Grauss (lid Financiële Commissie) zijn afgetreden in 
verband met het bereiken van hun statutaire zittingstermijn. Benoemd werden Mariëlle Vrooman 
en Bart de Wolf tot leden van de Sportraad en Jerry Plas tot lid van de Financiële Commissie. 
 

De vergadering werd in kennis gesteld van de op 21 september 2020 aangekondigde ontbinding 
van Stichting Holland Skipool. Deze stichting beheerde het Gratia Schimmelpenninck van der Oye-
fonds, dat sinds 1982 atleten en hun ouders financieel ondersteunde bij beoefening van 
wintersport op een zo hoog mogelijk niveau. Na meerdere jaren van geen of nauwelijks activiteit, 
leerde een inventarisatie dat van bestaansrecht geen sprake meer is, waarop het 
stichtingsbestuur besloot de stichting op te heffen. 
 
Voorjaarsvergadering 
De voorjaarsvergadering vond plaats op 23 april. Tijdens deze vergadering werden het 
meerjarenbeleidsplan 2022-2026, de meerjarenbegroting 2022-2026 en de begroting voor seizoen 
2022/2023 toegelicht en door de vergadering vastgesteld. 
 
De vergadering ondersteunde de benoeming van Hanno Uitenboogaart tot lid van verdienste van 
de Nederlandse Ski Vereniging. Dit gebeurde op voordracht van het hoofdbestuur, die Hanno 
prees om zijn jarenlange betrokkenheid in diverse rollen en zijn verdiensten voor de wintersport, 
iets dat de vergadering bekrachtigde met applaus. 
 
De vergadering werd ervan in kennis gesteld dat de NSkiV de erfpacht van het Nationaal Noords 
Centrum op 8 april 2022 heeft overgedragen aan RW Rottemeren. Ter bevordering van de 
noordse sporten was de NSkiV betrokken bij de oprichting van dit centrum. Tegenwoordig speelt 
de accommodatie in het opleidingsbeleid van de NSkiV geen actieve rol meer en heeft RW 
Rottemeren een zelfstandige exploitatie. 
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Hoofdbestuur  
Het dagelijks bestuur van de NSkiV wordt uitgevoerd door het hoofdbestuur. De leden hiervan 
kwamen dit seizoen zevenmaal bijeen in een reguliere vergadering, waarin zij aandacht 
besteedden aan diverse jaarlijks terugkerende thema’s. 
 
Het hoofdbestuur zag hiernaast actief toe op de verdere ontwikkeling van de ingezette koers van 
de afgelopen jaren. Concreet betekent dit: vanuit eigen kracht inzetten op de (door)ontwikkeling 
van nieuwe inkomstenstromen, om hiermee op lange termijn de (sportieve) ambities, activiteiten 
en programma’s te kunnen blijven financieren. 
Hiernaast hield het hoofdbestuur actief de impact in de gaten van COVID-19 op de organisatie en 
op het wintersportdomein. 
 
Bureauorganisatie 
De bureauorganisatie heeft in dit tweede coronaseizoen 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 
Frank Germann (trainer) en Robert Walsh (strength & conditioning coach) verlieten de 
bureauorganisatie dit jaar. De vacaturestop van vorig seizoen, ingesteld hangende de effecten 
van COVID-19 op onze organisatie, lieten we gaandeweg het jaar voorzichtig los. Er kwam hierna 
een collega bij, Freek Bardoel (medewerker sportontwikkeling, wedstrijdzaken & evenementen), 
waardoor de formatie nagenoeg gelijk bleef. Bij het verschijnen van dit jaarverslag zijn wij nog 
bezig met de werving van een developer en een medewerker ledenservice. 
 
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. 
 
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 standaard 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 vertrouwenspersoon en de 
vertrouwenscontactpersoon, waar alle geledingen binnen de NSkiV een beroep op kunnen doen. 
 
Provinciale vertegenwoordigers 
Bij de verkiezing van de provinciaal vertegenwoordigers van de NSkiV voor de periode 1 mei 2022 
tot en met 30 april 2026 werden drie personen benoemd: Theo Riksen (provincie Friesland), Arjan 
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van der Hoek (provincie Zuid-Holland, herbenoeming) en Erik Arts (provincie Limburg, 
herbenoeming). 
 
Financiële Commissie  
De Financiële Commissie adviseert het hoofdbestuur en/of de Algemene Vergadering op 
financieel gebied en onderzoekt jaarlijks de financiële stukken en de begroting van de NSkiV op 
doelmatigheid. Dit seizoen berichtte zij als volgt: ‘De Financiële Commissie heeft de jaarrekening 
2020/2021 ontvangen. De jaarrekening is toegelicht door de penningmeester, het hoofd 
financiën, de algemeen directeur en de accountants. Na deze toelichting heeft de commissie 
geen vragen meer. De commissie adviseert de Algemene Vergadering in te stemmen met de 
jaarrekening 2020/2021 en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in het 
verenigingsjaar 2020/2021.’ 
 
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. 
 
Commissie van Beroep Sportstimuleringsfonds 
De Commissie van Beroep Sportstimuleringsfonds is belast met de behandeling van 
beroepszaken die bij haar worden aangebracht door Lidrechtspersonen op basis van Artikel 9 
en/of 10 van het Reglement Sportstimuleringsfonds. De commissie is onafhankelijk en ad hoc en 
is uitsluitend verantwoording schuldig aan de Algemene Vergadering. De commissie kwam dit 
seizoen eenmaal bijeen voor de behandeling van een ingediend bezwaarschrift. 
 
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 drie keer bijeen. De voornaamste gespreksonderwerpen waren 
vaststelling van de limieten, kwaliteitsverbetering van uitvoering van topsportprogramma’s, 
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. 
 
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. 
 
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). 



 

Jaarverslag NSkiV 2021/2022  Pagina 22 van 32 
 

Via NOC*NSF zijn wij intensief betrokken bij het realiseren van de gemeenschappelijke 
doelstellingen van de georganiseerde sport: behoud van de Nederlandse positie in de top tien van 
sportlanden van de wereld, vergroting van de sportparticipatie en leveren van een 
kwaliteitsimpuls aan de ontwikkeling van de sportbonden. 
Ook bij de ontwikkelingen van FIS en de IBU waren we wederom nauw betrokken. Diverse 
personen uit onze organisatie hebben zitting in commissies van deze twee organisaties. 
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PERSONALIA 
 
Overzicht per 1 mei 2022 
 
Ereleden 
R. Blondel, H.G.B. van den Breemen, G. Brouwer, E.O. Faber en L.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 en  
J.E. Uitenboogaart 
 
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), J. Meerburg, M. de Vlieger, A.C. Jochemsen, M.E.A. Vrooman en  
B. de Wolf 
 
Commissie Topsport 
A.S.W. Enting (voorzitter) en S.F.J. de Wit 
 
Financiële Commissie 
E. Verheul en J. Plas  
 
Commissie van Beroep Sportstimuleringsfonds 
J.E. Uitenboogaart (voorzitter), J.T.L. van der Togt en M. van Rees 
 
Provinciaal vertegenwoordigers 
H.G.T. Arts (Limburg), T.M.J. Riksen (Friesland) en A. van der Hoek (Zuid-Holland) 
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JAARCIJFERS 
 
Vaststelling jaarstukken 2020/2021  
De jaarstukken van seizoen 2019/2020 werden goedgekeurd in de Algemene Vergadering van  
20 november. Het seizoen werd afgesloten met een (zeer beperkt) negatief resultaat van 
€14.366,-. 
 
Jaarrekening 2021/2022 
Voor een toelichting op de balans per 30 april 2022 en de rekening van baten en lasten over het 
boekjaar 2021/2022 verwijzen wij naar de jaarrekening. 
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JAARREKENING 
Geconsolideerde Balans per 30 april 2022 
(na bestemming resultaat boekjaar) 
 

 30-apr-2022  30-apr-2021 

ACTIVA  €   €    €   €  

VASTE ACTIVA      

Immateriële vaste activa      

Goodwill 114.702   355.665  

Software en Internet 69.437   172.004  

  184.139   527.669 

Materiële vaste activa      

Hardware 41.172   39.442  

Inventaris 245.425   290.601  

  286.597   330.043 

Financiële vaste activa  6.108   7.500 

      

VLOTTENDE ACTIVA      

Vorderingen      

Debiteuren 216.068   1.104.848  

Overige vorderingen en overlopende activa 740.268   1.041.704  

  956.336   2.146.552 

Voorraad  35.337   8.557 

Geldmiddelen      

Liquide middelen  1.854.013   1.570.784 

      

Totaal activa  3.322.530   4.591.105 
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PASSIVA       

Eigen vermogen      

Algemene reserve 826.655   598.742  

Wettelijk reserve 69.437   172.004  

  896.092   770.746 

      

Langlopende schulden  45.817   95.821 

      

Crediteuren  88.065   156.179 

      

Kortlopende schulden      

Vooruit ontvangen bedragen 1.577.602   2.839.515  

Overige schulden en overlopende passiva 714.954   728.844  

  2.292.556   3.568.359 

      

Totaal passiva  3.322.530   4.591.105 

 
 
Geconsolideerde rekening van baten en lasten over het boekjaar 2021/2022 

 
  

 2021/2022 2021/2022 2020/2021 

 Begroting Rekening Rekening 

 Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 

  €   €   €   €   €   €  

       

1. Wintersporters 351.500 2.858.000 397.604 2.736.246 332.602 2.494.570 
2. Wintersport- 

organisaties 182.500 82.500 186.093 110.636 161.949 64.106 
3. Top- en 

Wedstrijdsport 888.600 760.500 1.068.561 814.829 854.740 644.874 

4. Organisatie 3.644.400 1.366.000 3.644.073 1.759.966 3.874.631 2.006.006 

 5.067.000 5.067.000 5.296.331 5.421.677 5.223.922 5.209.556 

       

Saldo    125.346  -14.366 
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Bijlage I  Nationale selecties 2021/2022  
 
 
Discipline    Sporter 

 
Para ski    Jeroen Kampschreur 

     Jeffrey Stuut 

     Niels de Langen 

     Barbara van Bergen 

     Floris Meijer 

     Claire Petit  

 

Para snowboard   Chris Vos 

     Lisa Bunschoten 

     Renske van Beek  

 

Freestyle snowboard   Niek van der Velden 

     Casper Wolf 

     Melissa Peperkamp 

     Sam Vermaat 

 

Snowboardcross   Glenn de Blois  
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Bijlage II  Nederlandse kampioenen 2021/2022 

 

Alpine    

   

combinatie H Jurre Jeurissen 
 D Adriana 

Jelinkova 
reuzenslalom H Maarten 

Meiners 
 D Adriana 

Jelinkova 
slalom H Jurre Jeurissen 
 D Adriana 

Jelinkova 
combinatie U-16 H Laurens Kalf 
 D Myrthe Jager 
reuzenslalom U16 H Casper Bartels 
 D Lorena Dorré 
slalom U16 H Laurens Kalf 

 D Myrthe Jager 
slalom indoor H Max van 

Rossum 
 D Kiara Derks 
slalom indoor U-16 H Laurens Kalf 

 D Anouk van 
Maren 

slalom mattenbaan H Tim Adrichem 
 D Britt van Winsen 

slalom mattenbaan U-16 H Ted Sengers 
 D Lara Martens 

 

 

Noordse disciplines (langlauf) 
Door COVID-19 vonden de kampioenschappen voor de Noordse disciplines dit seizoen geen 
doorgang.  
 
Snowboard en Freestyle 
Door COVID-19 vonden de kampioenschappen voor de disciplines Alpine Snowboard, Freestyle 
Snowboard en Freestyle Ski dit seizoen geen doorgang. 
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Bijlage III Organogram vereniging  
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Bijlage IV Organogram bureauorganisatie 
 

 



 

Jaarverslag NSkiV 2021/2022  Pagina 31 van 32 
 

Bijlage V Organogram NSkiV Holding B.V. 
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Dank aan alle partners die ons dit seizoen steunden! 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


