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Inleiding 

Voor	  u	  ligt	  het	  jaarverslag	  van	  de	  Stichting	  Samen	  Ontspannen	  (SSO)	  over	  het	  jaar	  2014.	  
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	  2014	  in	  totaal	  vier	  
succesvolle	  wintersportreizen	  georganiseerd,	  twee	  reizen	  voor	  mensen	  met	  een	  
verstandelijke	  beperking,	  één	  reis	  voor	  mensen	  met	  een	  lichamelijke	  beperking	  en	  één	  
gecombineerde	  reis.	  
	  
Begin	  2014	  bestond	  het	  bestuur	  uit:	  	  
Frank	  Vermeulen	  (voorzitter)	  
Martine	  Bakker	  (secretaris)	  
Frank	  Bakker	  (penningmeester)	  
Hans	  van	  Zanden	  (algemeen	  lid)	  
Bert	  Elferink	  (algemeen	  lid).	  
	  
Er	  hebben	  in	  2014	  in	  totaal	  vier	  bestuursvergaderingen	  plaatsgevonden:	  op	  29	  april,	  27	  mei,	  
30	  september	  en	  18	  november.	  
Op	  2	  april	  heeft	  er	  een	  evaluatiebijeenkomst	  plaatsgevonden	  van	  de	  georganiseerde	  reizen	  
met	  de	  reisleiders.	  
De	  bestuursvergaderingen	  hebben	  in	  het	  teken	  gestaan	  van	  de	  evaluatie	  van	  de	  reizen	  in	  
2014	  en	  de	  voorbereiding	  van	  de	  reizen	  in	  2015.	  	  
	  
De	  bestuurssamenstelling	  is	  in	  2014	  gelijk	  gebleven.	  
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Reisleiders	  
	  
Iedere	  reis	  wordt	  begeleid	  door	  en	  vindt	  plaats	  onder	  verantwoordelijkheid	  van	  een	  
reisleider.	  
De	  reisleiders	  voor	  de	  reizen	  in	  2014	  waren:	  	  
Hans	  van	  Zanden,	  Bart	  van	  Oort,	  Bert	  Elferink	  en	  René	  van	  der	  Zwan.	  	  
Op	  18	  september	  is	  met	  de	  reisleiders	  gesproken	  over	  de	  in	  2015	  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 
 

Max	  van	  Essen	  en	  Wouter	  van	  Oort	  beheren	  de	  website.	  
	  

Activiteiten 
 

De	  reizen	  in	  2014	  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	  Besseling	  Travel,	  gevestigd	  
te	  	  Amersfoort.	  
In	  het	  voorjaar	  werd	  er	  voor	  reis	  2	  een	  reünie	  georganiseerd.	  De	  reünies	  voor	  de	  reizen	  1,3	  
en	  4	  gingen	  niet	  door,	  omdat	  er	  te	  weinig	  aanmeldingen	  waren.	  
	  
	  

Externe contacten 
 
In mei zijn de voorzitter en een bestuurslid naar Besseling Travel geweest. Zij hebben de 
busreizen geëvalueerd en afgesproken dat Besseling Travel het vervoer in 2015 weer zal 
verzorgen. 
Er is een schadeclaim ingediend bij "Zicht"verzekeringen voor een begeleider die buiten 
haar schuld een ongeval kreeg met een bi-unique. De afwikkeling verliep traag en was 
aan het eind van 2014 nog niet afgesloten. 
Door verschillende donaties kon de SSO vier nieuwe bi-uniques aanschaffen. 
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Rechtszaak 
 
Sinds	  2011	  speelde	  de	  zaak	  rondom	  het	  ongeval,	  waar	  een	  vrijwilliger	  van	  de	  SSO	  bij	  was	  
betrokken.	  De	  civiele	  zaak	  was	  vorig	  jaar	  afgehandeld.	  
De	  strafrechtelijke	  zaak	  tegen	  de	  begeleider	  is	  geseponeerd.	  Hierdoor	  is	  ook	  de	  
strafrechtelijke	  zaak	  afgehandeld.	  
	  

 


