
Gegevens Trainersvereniging

Naam trainersvereniging: NVVS, Nederlandse Vereniging Van Ski-en sneeuwsportleraren

Contactpersoon: Frank Luiten

Adres: St. Annastraat 4

Postcode en plaats: 1381 XR Weesp

telefoonnummer: 0294-450560

faxnummer: 0294-450561

e-mailadres: nvvski@xs4all.nl

internetsite: www.nvvski.org

Wat staat uw vereniging voor en wat doet uw vereniging?

Het verbreiden van, in zoveel mogelijke opzichten verantwoord, onderricht en training in de disciplines
alpine, snowboard, langlauf/rolski en freestyle alsmede het behartigen van de belangen der leden.
De NVVS is bij uitstek deskundig op het gebied van onderricht, instructie en training betreffende de
hiervoor genoemde sneeuwsporten, zowel in de sneeuw als op de indoor- en outdoorskibanen in
Nederland.

Wat houdt een lidmaatschap in?

 Bijscholing
 Medeverantwoordelijk voor de organisatie, inhoudsbepaling en kwaliteitscontrole van de

kaderopleiding van de Ned. Ski. Ver. En van de opleidingsinstituten (ALO’s en CIOSsen)
 NVVS is lid van diverse internationale skilerarenorganisatie
 Via de NFWS verzekerd tijdens het geven van skilessen en verzekerd tegen de financiële

gevolgen van een ongeval zowel bij invaliditeit als bij overlijden
 Verzekerd tegen financiële gevolgen van een ongeval (bij buitenlands verblijf van max. 30 dagen

en mits geen sprake is van een arbeidsovereenkomst met een reisorganisatie of buitenlandse
skischool)

 Nationale en internationale licentie
 Ontvangen van ‘Skikanten’ technische bulletin van de NVVS
 Materiaalsponsoring

Wat zijn de criteria voor een lidmaatschap?

 Aspirant lidmaatschap: voor diegenen, die werkzaam en/of in opleiding zijn, dan wel een
Nederlands of buitenlands diploma hebben, dat niet gelijkgesteld is aan een der drie volgende
niveaus

 Lidmaatschap op nationaal niveau: voor diegenen, die het A diploma behaald hebben; zij
ontvangen  het nationale  NVVS lidmaatschapsjaarzegel

 Lidmaatschap internationaal amateur: voor diegenen, die het B diploma behaald hebben; zij
ontvangen behalve het nationale NVVS-zegel ook het internationale IVSI jaarzegel 

 Lidmaatschap internationaal beroeps: voor B gediplomeerden met bijscholing sneeuw-en
lawinekunde (plus oude B’s); zij ontvangen, behalve het nationale NVVS zegel en het IVSI zegel,
ook het internationale ISIA jaarzegel



Hoe word je lid van uw vereniging? Wat zijn de contributiegelden?

Aanmeldingsformulier opsturen naar:
Rob Braun, penningmeester NVVS
Karrevracht 15
5406 AG Uden

Contributie bedragen 2002:
aspirant lidmaatschap €57,00
lidmaatschap nationaal  €66,50
lidmaatschap internationaal €76,00
entreegeld (eenmalig) 13,60
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