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Inleiding
In het voorliggende beleidsplan 2022-2026 van de Stichting Samen in de Sneeuw (SidS)
wordt beschreven op welke wijze de Stichting de komende jaren haar doelstelling wil
realiseren. SidS is opgericht op 20 november 1985. Op 27 november 2012 heeft de Stichting
alleen haar naam laten aanpassen en 26 juli 2022 vond er een gehele statutenwijziging plaats
i,v,m, het aanvragen van een ANBI-Status. Het doel van de stichting is (Statuten, artikel 2)
1.

De Stichting heeft ten doel:
Het organiseren en begeleiden van wintersportreizen voor mensen met een verstandelijke
beperking, waarbij de bevordering van de fysieke en mentale onafhankelijkheid en
integratie van deze mensen met een beperking voorop staat, waardoor wordt bijgedragen
aan de zelfredzaamheid, het zelfvertrouwen en de sociale integratie van de deelnemers,
en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.

2.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het organiseren van reizen naar wintersportgebieden ten behoeve van mensen met
een verstandelijke beperking;
b. de een-op-een begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking tijdens de
reizen naar wintersportgebieden; en
c. al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Activiteiten
Uitgangspunt is dat, afhankelijk van de mate van handicap of bekwaamheid, door mensen van
de doelgroep (hierna te noemen deelnemer) deelgenomen kan worden aan de door de
Stichting georganiseerde reizen. Een en ander ter beoordeling van het bestuur. Om dit te
realiseren is het wordt er gebruik gemaakt van de zogenaamde 1-op-1 begeleiding; voor elke
deelnemer is er een begeleider beschikbaar. Deze begeleiding is mogelijk dankzij de inzet van
jaarlijks circa 60 vrijwilligers voor de twee reizen. De begeleiders, ervaren wintersporters,
dragen zelf financieel bij aan hun reis om op die manier de kosten voor de reizen te drukken.
SidS heeft een landelijke rijkweidte en de werving van deelnemers geschied dan ook door het
gehele land. De aanmelding voor deelname is een open procedure, waarbij het principe geldt
dat deelname gegarandeerd wordt zodra er bij de deelnemer een geschikte begeleiders-match
gevonden is.
Deelnemers dienen aan minimale ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) criteria te
voldoen: Dit houdt in dat deelnemers deel kunnen nemen aan onze reizen als zij:
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onafhankelijk de ADL kan verrichten,
ofwel met ondersteuning van maximaal één niet-professionele vrijwilliger de ADL
kan verrichten.

Alle activiteiten voor het realiseren van de twee reizen worden uitgevoerd door het bestuur
van de Stichting en de vrijwilligers (zie paragraaf Organisatie). Tot die activiteiten behoren
onder andere:
 vastleggen van de hotelaccommodatie in een hotel met speciale voorzieningen,
afgestemd op de doelgroep;
 vastleggen van busvervoer naar de bestemming (Gossensas, Italie), tijdens het verblijf
daar en terug naar Nederland
 werven van deelnemers en begeleiders
 afspraken over gebruik en betaling skiliften, skimateriaal en dergelijke; - organiseren
van evenementen naast het skiën, langlaufen (onder andere bingo, bonte avond,
filmavond en een vossenjacht) en evenementen indien gebrek aan sneeuw
 tijdens de reis dagelijks verslag doen van de belevenissen op de diverse
multimediakanalen van de Stichting; - Facebook, Twitter, Instagram
 het nemen van bepalende beslissingen tijdens de reis bij onvoorziene omstandigheden.

Organisatie
Het stichtingsbestuur bestaat uit vrijwilligers: een voorzitter, secretaris, penningmeester en
twee algemene bestuursleden, alsmede de verdeling van hen over de twee reizen en de ander
specifiek verantwoordelijk is voor het materieelbeheer.
Het bestuur bestuurt de stichting en organiseert de reizen en alles wat daarmee te maken heeft.
Binnen het bestuur zijn een aantal taken onderverdeeld. ZO is er een deelnemerscoördinator,
een vriwjilligerscoördinator en houden een aantal bestuursleden zich bezig met sponsoring en
social media.

De Reizen
Per reis zijn er drie bestuursleden die de algehele leiding hebben over de betreffende reis.
Zij zijn tijdens de reis het aanspreekpunt en verantwoordelijk voor een goede gang van zaken.
Zij zijn laagdrempelig bereikbaar voor vragen, tips en eventuele bijzonderheden.
Zij nemen de beslissingen die de reis ten goede komen.
Gedurende de reis blijft in Nederland een deel van het bestuur achterom vanuit daar als
contactpersoon te fungeren.

Financiën
Het overgrote deel van de inkomsten en uitgaven van de Stichting houdt rechtstreeks verband
met de uitvoering van de wintersportreizen (ongeveer € 100.000 per jaar). Gedetailleerde
informatie over de kosten van de reizen is te vinden in het financieel verslag van de Stichting.
Het beleid is de overige kosten die de Stichting maakt, zo laag mogelijk te houden.
(zie voor bedragen het financieel verslag)
Alle personen die werkzaamheden verrichten voor SidS doen dit onbezoldigd;
er bestaat binnen SidS geen beloningsbeleid.
SidS verkrijgt behalve uit de bijdragen van deelnemers en begeleiders, inkomsten uit
sponsoring en giften (zie financieel verslag). Het beleid is deze incidentele inkomsten vooral
te besteden aan duurzame goederen (zoals geluidsapparatuur ten behoeve van de bonte avond,
aanschaf verkleedkleding).
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Vermogen
Het beleid van de Stichting Samen in de Sneeuw is erop gericht een vermogen aan te houden
van circa € 6.000 ten behoeve van de continuïteit reserve. SidS is ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel te Elst onder nummer 41049357

Toekomst
SidS wil in de toekomst het beleid van de afgelopen jaren voortzetten. Dat betekent dat het
aantal wintersportreizen beperkt zal blijven tot de twee die nu jaarlijks worden georganiseerd.
Een groter aantal reizen doet een te groot beroep op de inzet van de vrijwilligers en zou de
continuïteit van de huidige activiteiten in gevaar brengen.
Den Haag juli 2022
Het Bestuur van de Stichting Samen in de Sneeuw
Janinne, Kraaima, Voorzitter
Henk Minnebreuker, Penningmeester
Daphne Mol, Deelnemers coördinator
Nick La Gije, Sponsoring
Raymond ten Wolde, Secretaris
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