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1 Woord van de voorzitter 
 

Hierbij het eerste jaarverslag van de Stichting Alpbeleving, waarbij we in gaan op de 

activiteiten en ontwikkelingen van onze stichting vanaf de oprichting tot oktober 2022.  

Terugblikkend op de afgelopen periode kunnen we wel concluderen dat het een zeer bewogen 

periode was. Kenmerkend was dat het zoeken naar mogelijkheden in diverse facetten 

typerend was. Daarbij staan de vele ontmoetingen en positieve contacten mij bij.  

Vanuit zowel Oostenrijk als Nederland hebben we positieve feedback mogen ontvangen in de 

samenwerking met wat wij proberen te bewerkstelligen. Hoe mooi is het dat we al een aantal 

gezinnen van afstand hebben kunnen helpen in het realiseren van aangepast sporten in de 

Oostenrijke Alpen. 

Namens de stichting wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen, de donaties en het 

gedeelde enthousiasme.  In de aankomende periode willen we stap voor stap verder bouwen 

aan de stichting en in samenwerking met Oostenrijkse partners werken aan onze doelstelling.  

Met vriendelijke groet, 

Mart van Oijen 

Voorzitter Stichting Alpbeleving 

 

 

  



 

 
4 

2 Verslag van het bestuur 
 

In dit verslag worden de activiteiten van de Stichting Alpbeleving beschreven vanaf oprichting 

in 9 maart 2021 tot aan 1 oktober 2022.  

Het doel van de stichting, vastgesteld bij oprichting, is het bevorderen van het welzijn en het 

structureel stimuleren van beweging, door het aanbieden van diverse aangepaste activiteiten, 

in zowel de zomer als in de winter, voor families met een gezinslid met een beperking in 

Oostenrijk.  

Vanuit de stichting willen we denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Daarom wil 

de stichting diverse aangepaste activiteiten aan gaan bieden, voor families waarvan een 

gezinslid een beperking heeft. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om als gezin onbezorgd te 

kunnen deelnemen aan deze activiteiten in de alpen.  

“Je even gewoon voelen en tot rust komen” 

Het oprichten van de stichting kan niet los gezien worden 

van de ervaringen van Sylvia en Mart en hun gezin met 

een kind met een beperking, als ook hun droom om in 

Oostenrijk te gaan wonen en daar hun leven vorm te gaan 

geven. De mogelijkheid bieden aan gezinnen met een kind 

met een beperking om in de Oostenrijkse Alpen een 

onbezorgde gezamenlijke vakantie te vieren is een droom 

die zij nastreven. Door het oprichten van de stichting is 

hier deels handen en voeten’ aan gegeven. 

Tegelijkertijd is er in de afgelopen anderhalf jaar veel gebeurd en zijn Sylvia en Mart, na een 

verblijf van een half jaar, weer met hun gezin terug in Nederland. Dit is te lezen op de website 

van de stichting. In februari 2022 vond de laatste online bestuursvergadering plaats waarbij 

Sylvia en Mart nog met hun gezin in Oostenrijk verbleven. In de notulen van deze vergadering 

wordt het volgende vastgelegd:  

“Laatste keer in Oostenrijk. Binnenkort gaan Sylvia, Mart en kinderen weer terug naar 

Nederland. Dit is een lastig maar verstandige beslissing. Vooraf hebben ze gesteld dat het voor 

alle gezinsleden goed moet zijn om in Oostenrijk te wonen. Nu blijkt dat voor hun jongste 

dochter de zorg niet goed georganiseerd kan worden in Oostenrijk. Dit is qua kennis en kunde, 

als ook wat betreft mogelijkheden voor ondersteuning nog minder ver ontwikkeld dan in 

Nederland. Sylvia en Mart merken dat dit voor haar algehele ontwikkeling niet goed is en 

hebben hierom besloten terug te keren. Hun droom, en de missie van Stichting Alpbeleving, is 

dat gezinnen met een kind met beperking met elkaar een fijne vakantie kunnen hebben, 

ondanks alle uitdagingen die hierbij komen kijken. Blijven wonen in Oostenrijk, ten koste van 

hun jongste en hun gezin, zou haaks staan op hun droom en de missie van de stichting.” 

Het besluit is genomen en van hieruit zullen we met de stichting heroriënteren hoe handen 

en voeten te geven aan de doelstellingen.  Dit zal enige tijd kosten, en ook voor onze 
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donateurs zal het betekenen dat er vertraging op de lijn komt als het bijvoorbeeld gaat over 

het aanschaffen van materialen en het in gebruik laten nemen hiervan.  

In de afgelopen maanden heeft het bestuur kritisch gekeken naar de gevolgen van deze 

situatie, de verantwoordelijkheden ten aanzien van de ontvangen donaties en een visie 

gevormd op de toekomst. In onderliggend verslag beschrijven we achtereenvolgens de 

activiteiten van afgelopen periode als ook de plannen voor de toekomst.  

 

2.1 Activiteiten 
Hieronder volgt een overzicht van de acties vanuit het bestuur in de afgelopen periode. 

2.1.1 Oprichting van de stichting 

Op 9 maart 2021 is de Stichting Alpbeleving officieel bekrachtigd bij de notaris, waarna ook 

inschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft plaatsgevonden.  

2.1.2 Inrichting en organisatie van de stichting 

Om structuur en organisatie van de stichting vorm te gaan geven hebben regelmatig 

bestuursvergaderingen plaatsgevonden. Gemiddeld vond dit eens in de 6 tot 8 weken plaats 

en van elke bestuursvergadering zijn notulen gemaakt om daarin besluitvorming vast te 

kunnen leggen. Daarnaast vond verdere oriëntatie plaats ten aanzien van enerzijds wet -en 

regelgeving, zoals de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) en daarbij passende 

organisatorische inrichting van de stichting, en anderzijds organisaties waarmee 

samenwerking kan worden gevonden. Wat dit laatste betreft is er regelmatig contact met de 

Shos (Stichting gehandicapten op ski’s), Ski-Uniek en is de stichting lid geworden van de 

Nederlandse Ski Vereniging.  

Aangaande de WBTR en verdere professionalisering van de stichting is in de afgelopen periode 

een aanzet gemaakt voor het uitwerken van een Huishoudelijk Regelement en aspecten die 

te maken hebben met ‘goed bestuur’, hierbij kan gedacht worden aan regels rondom 

belangenverstrengeling en procedures bij uitgaven of investeringen.  

2.1.3 Promotie en donaties 

Om de doelstelling van de stichting te bereiken is ten eerste aandacht geschonken aan het 

opbouwen van een sociaal netwerk. Hiervoor is gebruik gemaakt van de website 

(alpbeleving.nl) waarmee geïnteresseerden geïnformeerd kunnen worden over 

ontwikkelingen van de stichting.  Deze website is ontwikkeld en onderhouden door Mirthe 

Graphic Design en vormde afgelopen periode de basis van waaruit communicatie naar de 

buitenwacht kon plaatsvinden.  
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Vanaf eind mei 2021 is er via divers social media kanalen 

(Instagram, Facebook, LinkedIn, etc.) uitgebreid aandacht 

geschonken aan de stichting en de doelstellingen, met als 

doel donateurs en donaties te verwerven. Dit heeft ertoe 

geleid dat er een aanzienlijk bedrag is opgehaald, waarmee 

de stichting aan de slag kan gaan. De intentie is om de kosten 

van de stichting zo laag mogelijk te houden en op dit moment 

nog geen bestuurskosten te maken. Hiermee willen we de 

ontvangen donaties maximaal ten gunste laten komen voor de doelgroep van de stichting. 

Naast donaties via social media netwerken is actief begonnen met het aanschrijven van 

subsidiegevers. Hiervoor is gebruik gemaakt van de expertise van de Waarmakerij. In de 

afgelopen periode is een eenmalige bijdrage ontvangen van de Cornelia-Stichting  en een 

toezegging van Carpe Diem Ulvenhout. Overigens wordt met beide stichtingen nog contact 

gelegd vanwege een aanpassing op de doelstelling voor de komende periode (zie paragraaf 

3.1). 

2.1.4 Activiteiten en contacten in Oostenrijk 

Een belangrijke pijler onder de stichting betrof het voornemen van Sylvia en Mart om met hun 

gezin in Oostenrijk te gaan wonen. Het zou een basis vormen van waaruit activiteiten in de 

Oostenrijkse Alpen voor gezinnen met een kind met een beperking, zou kunnen gaan 

plaatsvinden. Kennis van de mogelijkheden ter plaatse, als ook samenwerking met lokale 

partners, praktische ondersteuning en beheer van aangepaste materialen zou op die manier 

kunnen worden vormgegeven. Voorafgaand aan, en zeker ook na de verhuizing naar 

Oostenrijk is hier veel aandacht aan geschonken.  

Ten eerste is contact gelegd met een plaatselijke skischool en hoteleigenaren om de plannen 

te bespreken en te toetsen op – voorzichtig – draagvlak van lokale ondernemers. In de periode 

waarin nog volop sprake was (is) van onzekerheid als gevolg van de covid pandemie. 

Desalniettemin vonden lokale partners het een goed initiatief om (winter)sport 

mogelijkheden voor gezinnen met een gezinslid met een beperking te stimuleren. Al snel bleek 

dat de mogelijkheden, als ook de kennis en kunde hiervoor, nog beperkt zijn. Daarbij staat 

landelijke wet- en regelgeving het enkel toe om gecertificeerd met Oostenrijkse ski-diploma’s 

(NoHandicap) als begeleider op de skipiste te fungeren (denk bijvoorbeeld aan het skiën met 

een zitski ofwel ouders hier les in te geven zodat zij zelf met hun kind kunnen skiën).  

Ten tweede heeft Mart zich vervolgens aangemeld voor de opleiding tot ski instructeur (  

Anwärter) om zodoende ter plaatse ski les te mogen geven. Dit is – om kosten voor de stichting 

te besparen – gedaan op eigen titel. Na het behalen van de certificering heeft Mart bij de 

skischool les gegeven om ervaring op te doen en contacten met lokale skischool en 

liftmaatschappij uit te bouwen.  
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Tot slot zijn diverse contacten gelegd met 

distributeurs van zitski´s om een indicatie te krijgen 

van de verschillende benodigdheden als ook 

prijsopgaves te ontvangen. Uiteindelijk heeft een 

geslaagd experiment plaats kunnen vinden met het 

ter plaatse skiën met een zitski. Dit om te 

onderzoeken welke obstakels tegen te komen bij 

het skiën in desbetreffend skigebied. Zowel wat 

betreft de afdalingen, de te nemen skiroutes als ook 

het transporteren met diverse typen skiliften.  
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3 Doelstellingen en stappenplan komend jaar 
 

Zoals beschreven in het voorgaande heeft het bestuur van de stichting zich in de afgelopen 

maanden geheroriënteerd hoe handen en voeten te geven aan de doelstellingen nu Sylvia en 

Mart niet meer met hun gezin in Oostenrijk wonen. Het wordt de uitdaging om het ondanks 

deze veranderde situatie toch nog mogelijk te maken aangepaste activiteiten in de alpen aan 

te gaan bieden, voor families waarvan een gezinslid een beperking heeft.  

3.1 Doelstelling 
De doelstelling voor komend jaar is om te onderzoeken wat de mogelijkheden hiertoe zijn. We 

stellen dan ook vast onze activiteiten hierop te richten. Hierbij willen we gebruik maken van 

het netwerk en de lokale contacten die Mart en Sylvia hebben opgedaan. Het doel dat we ons 

als bestuur stellen luidt dan ook: 

‘Komen tot een winterseizoen rond model waarin op locatie in Oostenrijk aangepast skiën 

voor gezinnen mogelijk is’ 

Dit houdt in dat we ons vooralsnog eerst gaan richten op het winterseizoen en aangepaste 

activiteiten voor het zomerseizoen parkeren voor een latere fase.  

Overigens realiseren we ons dat – met de warme contacten die er nu nog zijn – het essentieel 

is om komend winterseizoen substantiële ontwikkelstappen te maken. Lukt dit niet dan zal 

het ingewikkeld worden om de huidige doelstelling te realiseren. 

3.2 Stappenplan 
Concreet heeft het bestuur, vanuit bovenstaande doelstelling en het volgende ‘stappenplan’ 

opgesteld: 

- Afstemming met eigenaresse Skischule Pillersee ten aanzien van aangepast skiën (in 

augustus is hier een eerste overleg over geweest).  

Doel: samenwerking met lokale partners starten.  

- Tezamen met Skischule Pillersee organiseren van de specialistische vervolgopleiding voor 

skileraren, ‘No Handicap’. Skileraren die deze certificering ontvangen zijn gekwalificeerd 

om in Oostenrijk skilessen te geven aan mensen met een beperking (bijvoorbeeld m.b.v. 

een zitski). De uitdaging is om voldoende skileraren aan te laten melden voor deze 

opleiding zodat deze gegeven kan worden. In overleg met Skischule Pillersee wordt 

onderzocht of dit kan in samenwerking met skischolen in Sankt Johann im Tirol en in 

Fieberbrunn.  

Doel: laten plaatsvinden van de opleiding ‘No Handicap’.  

- Mart zal – vanuit de stichting - deelnemen aan de opleiding ‘No Handicap’, zodat hij 

komende winter ter plaatse ski les mag geven aan mensen met een beperking.  

Doel: Mart behaalt certificering ‘No Handicap’.  

- Als meerdere skileraren zijn gecertificeerd, inclusief Mart, dan zal Mart een periode in het 

winterseizoen werkzaam zijn bij Skischule Pillersee om van hieruit, samen met de eigenaar 

van de skischool, het ski les geven aan mensen met een beperking te coördineren en ter 
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plaatse af te stemmen met desbetreffende liftmaatschappij voor benodigde 

aanpassingen. 

Doel: Mart verblijft een periode in Oostenrijk voor praktisch organiseren en uitbouwen 

mogelijkheden om aangepast te skiën. 

- Indien bovenstaande doelen zijn behaald kan vanuit de stichting actief gecommuniceerd 

worden richting geïnteresseerden en binnen de doelgroep passende gezinnen. Mart kan 

dan tezamen met lokale partners, indien nodig, ondersteuning bieden aan deze gezinnen. 

Doel: een of een aantal gezinnen vanuit de doelgroep ondersteunen met een skivakantie 

in het Pillerseetal. 

- Daarbij kan, indien bovenstaande doelen behaald zijn, en randvoorwaarden op orde zijn 

(denk bijvoorbeeld aan afspraken over opslag, beheer, gebruik, etc.), vanuit de stichting 

een zitski worden aangeschaft om ter beschikking te stellen aan de Skischule ten behoeve 

van verhuur aan gezinnen uit de doelgroep.  

Doel: aanschaf en ingebruikname van een zitski ten behoeve van de doelstelling van de 

stichting. 

  

Het is de ervaring dat partners in Oostenrijk pas in de herfst actief worden ten aanzien van het 

winterseizoen. Dit houdt in dat vanaf eind oktober duidelijk wordt wat de concrete 

mogelijkheden gaan zijn. We stellen echter vast dat we als stichtingsbestuur alleen de 

doelstellingen kunnen behalen als we een goede en constructieve samenwerking met lokale 

Oostenrijkse partners kunnen realiseren. Het verblijf van het gezin van Sylvia en Mart in 

Oostenrijk en de daar opgedane contacten bieden een kans hierop, echter realistisch gezien 

zijn er ook veel uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen vanwege een uitbraak van 

Covid, maar ook aan de kwetsbaarheid doordat veel afhangt van de tijdsinvestering die Mart 

moet maken en daarmee de investering die dit ook vraagt van Sylvia en hun gezin.  

Evenals de uiteindelijk keuze om terug te keren naar Nederland vanwege de 

ontwikkelingsmogelijkheden van hun jongste dochter geldt ook nu dat de investering die zij 

moeten doen niet ten koste mag gaan van hun gezinsleven.  
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4 Organisatie 
 

Op 9 maart 2021 is de Stichting Alpbeleving officieel bekrachtigd bij de notaris. Vervolgens is 

de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft UBO registratie 

plaatsgevonden.  

Het KvK nummer van de Stichting Alpbeleving is: 82153744 

Op dit moment heeft de stichting geen ANBI-status 

Contactgegevens: 

Stichting Alpbeleving 
Duurswoldlaan 35 
9727 DK Groningen 
Email: info@alpbeleving.nl 
Website: www.alpbeleving.nl 
Bank: NL71 RABO 1480 8614 99 
 

 

4.1 Bestuur 
Op dit moment bestaat het bestuur uit drie leden. Alle drie zijn sinds de oprichting van de 

stichting bestuursleden en er zijn in de afgelopen periode geen wisselingen geweest in het 

bestuur.  

Voorzitter: dhr. M. van Oijen 

Penningmeester: Mevr. S.J.M. Mars 

Secretaris: dhr. S. van Oijen 
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5 Jaarrekening 
 

Hieronder de jaarrekening van de stichting Alpbeleving gesplitst over 2021 en 2022 t/m 

september 2022. Vanaf heden zal jaarlijks de jaarrekening gepresenteerd worden van 1 

oktober t/m 30 september.  

Jaarrekening Stichting Alpbeleving 

  
2021 

 
2022 (jan t/m sept) 

Inkomsten 
    

Inkomsten eenmalige donaties 
 

 € 3.605,00  
 

 € -    

inkomsten donatie/subsidie Stichting 
 

 € 8.000,00  
 

 € -    

Inkomsten acties van derden 
 

 € -    
 

 € -    

Overige inkomsten 
 

 € -    
 

 € -    

Reserves 
 

 € -    
 

 € 9.527,18  

Totale inkomsten 
 

 € 11.605,00  
 

 € 9.527,18  

     
Bestedingen 

    
Oprichtingskosten  

 
 € 1.687,74  

 
 € -    

Kosten beheer en administratie 
 

 € 390,08  
 

 € 896,15  

Besteed aan doelstelling 
 

 € -    
 

 € 162,00  

Kassaldo  
 

 € 9.527,18  
 

 € 8.469,03  

Onttrekking aan reserves 
 

 € 2.077,82  
 

 € 1.058,15  

Totale kosten/bestedingen 
 

 € 11.605,00  
 

 € 9.527,18  

     
Activa 

    
Immateriële vaste activa 

 
 € -    

 
 € -    

Materiele vaste activa 
 

 € -    
 

 € -    

Vorderingen en overlopende activa 
 

 € -    
 

 € -    

Liquide middelen 
 

 € 11.605,00  
 

 € 9.527,18  

Totale activa 
 

 € 11.605,00  
 

 € 9.527,18  

     
Passiva 

    
Reserves  

 
 € 11.605,00  

 
 € 9.527,18  

Langlopende schulden 
 

 € -    
 

 € -    

Kortlopende schulden 
 

 € -    
 

 € -    

Totale passiva 
 

 € 11.605,00  
 

 € 9.527,18  

 


