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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Samen Ontspannen (SSO) over het jaar 2013. 
De SSO is een stichting die zich inzet voor het organiseren van wintersportreizen voor 
mensen met een beperking. 
 
De doelstellingen van SSO zijn in het kort:  
 
Mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking in de gelegenheid stellen om 
wintersport te beoefenen, op gelijke basis, ongeacht de mate van handicap of bekwaamheid. 
Deze wintersportreizen mogelijk maken voor mensen met een: 
- verstandelijke beperking 
- lichamelijke beperking 
- zintuiglijke beperking 
- of een combinatie hiervan. 
 
De brede doelstelling zoals die is geformuleerd in de statuten is ingeperkt tot het jaarlijks 
organiseren van vier wintersportreizen in de periode begin januari tot begin februari voor 
mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke en/of zintuiglijke beperking. 
 
De SSO organiseert inmiddels al meer dan 20 jaar reizen voor deze doelgroep. 
 

Organisatie 
Bestuur 

 
Het bestuur van de Stichting Samen Ontspannen (SSO) heeft in 2013 in totaal vier 
succesvolle wintersportreizen georganiseerd, twee reizen voor mensen met een 
verstandelijke beperking en twee reizen voor mensen met een lichamelijke beperking.  
 
Begin 2013 bestond het bestuur uit:  
Bart van Oort (voorzitter),  
Hans van Zanden (secretaris),  
Harry Stoffers (penningmeester), 
René van der Zwan (algemeen lid en beheerder website).  
 
Er hebben in 2013 in totaal zes bestuursvergaderingen plaatsgevonden: op 19 februari, 15 
mei, 20 juni, 23 juli, 24 september en 24 oktober. 
Met de reisleiders heeft op 19 februari een evaluatiebijeenkomst plaatsgevonden van de 
georganiseerde reizen. 
 
De bestuursvergaderingen hebben in het teken gestaan van de evaluatie van de reizen in 
2013 en de voorbereiding van de reizen in 2014.  
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Begin 2013 is Frank Vermeulen toegetreden tot het bestuur als algemeen bestuurslid. Op 19 
februari  2013 is Bert Elferink toegetreden als algemeen bestuurslid met als 
aandachtsgebieden materiaal en sponsoring. Op 15 mei is Frank Vermeulen voorzitter 
geworden in plaats van Bart van Oort. Op 20 juni heeft Frank Bakker het 
penningmeesterschap overgenomen van Harry Stoffers. Martine Bakker is toen secretaris 
geworden in plaats van Hans van Zanden, die in het bestuur blijft als algemeen bestuurslid. 
Eind 2013 bestond het bestuur derhalve uit:  
 
Frank Vermeulen (voorzitter),  
Martine Bakker (secretaris),  
Frank Bakker (penningmeester), 
Hans van Zanden (algemeen lid),  
Bert Elferink (algemeen lid). 
 

Reisleiders 
 
Iedere reis wordt begeleid door en vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een 
reisleider. 
De reisleiders voor de reizen in 2013 waren:  
Hans van Zanden, Bart van Oort, Bert Elferink en René van der Zwan.  
Op 24 september is met de reisleiders gesproken over de in 2014 te organiseren reizen. 
 
Werkgroepen 
 
De SSO kent de volgende werkgroepen:  
Werkgroep Reisleiding 
Werkgroep Materieel 
Werkgroep Toetsing 
Werkgroep Sponsoring 
Werkgroep Collecte Fonds Sport Gehandicapten. 
 

      Begeleiders 
 

Iedere deelnemer aan de reizen wordt individueel begeleid door een vrijwilliger. 

 

  Website 

 
René van der Zwan had aangegeven, dat hij wilde stoppen met het beheren van de website. 
Max van Essen en Wouter van Oort zijn bereid gevonden om dit van hem over te nemen. 

 

Activiteiten 

De reizen in 2013 vonden plaats in de periode tussen  januari en  februari. We verbleven, 
zoals gebruikelijk, in Hotel Hubertushof in het Oostenrijkse Hüttau, gelegen in het 
Salzburgerland/Ski Amadé.  
Voor het busvervoer werd gebruik gemaakt van de diensten van Boehlé Reizen, gevestigd te  
Sint-Jansteen. 
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In het voorjaar werd er voor iedere reis een reünie georganiseerd. 
 

Externe contacten 
 

Op 19 juli hebben de voorzitter, de ex-penningmeester en de ex-voorzitter een bezoek 
gebracht aan de directeur van Boehlé Reizen om de prijsverhoging van ruim 30 % te 
bespreken. Daarna zijn er offertes aangevraagd en bezoeken gebracht aan de 
touringcarbedrijven van Besseling en Van Delen. Op grond van deze bezoeken en de offertes 
wordt besloten het vervoer door Besseling Travel te laten uitvoeren. 
 
In juni werd Hüttau getroffen door een watersnoodramp. De Hubertushof, waar deelnemers 
en begeleiders al jaren verblijven, had veel schade. De kelder en de eetzaal op de begane 
grond waren verwoest. Hubert Mann, de eigenaar van de Hubertushof, had alternatief 
onderdak  voor de deelnemers en begeleiders van de vier reizen geregeld.  Het weekend van 
16 - 18 augustus zijn de reisleiders Hans van Zanden, Bart van Oort, René van der Zwan en 
ex-penningmeester Harry Stoffers naar Hüttau gegaan om te kijken of deze kamers geschikt 
waren. 
In de tussentijd had Hubert Mann echter besloten het hotel weer in orde te laten maken. De 
kamers op de eerste en tweede verdieping, die enkele jaren geleden verbouwd waren, 
waren nog intact. De keuken was niet in werking en zou ook niet meer opgebouwd worden. 
De optie was om in hotel Post te gaan eten of een cateraar het avondeten te laten brengen. 
Wij hebben voor de tweede optie gekozen. Ontbijt en lunch waren als vanouds. Eind 2013 
kon Hubert Mann weer gasten ontvangen op de Hubertushof. 
 
 

Rechtszaak 
 
Sinds 2011 speelt de zaak rondom het ongeval, waar een vrijwilliger van de SSO bij is 
betrokken.  

De afhandeling van de civielrechtelijke zaak is in een eindfase beland, omdat de advocaat 
het voor elkaar gekregen heeft dat van verdere behandeling voor de rechtbank wordt 
afgezien. 

In oktober leek het erop dat de strafrechtelijke zaak tegen de begeleider geseponeerd zou 
worden. Voor die tijd leek het erop dat de uitspraak zou zijn dat “het skiongeval door zijn 
toedoen had plaatsgevonden”. Hij zou dan smartengeld moeten betalen. Het bestuur heeft 
hem toen een brief gestuurd met de mededeling dat in geval van een veroordeling tot het 
betalen van een geldboete of smartengeld het bestuur voor hem garant zou staan tot een 
bedrag van € 2000,-.  

 

mei 2014,  

Martine Bakker, secretaris SSO 


