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Algemeen deel.
Bestuur
Het bestuur had in 2015 de volgende leden:
1. Bram van den Ende, voorzitter, tweede termijn, herbenoeming 2017
2. Leonard Pricken, penningmeester, afgetreden na afloop derde termijn in maart 2015
3. Rien van Mourik, penningmeester, vanaf april 2015, tevens ledenadministratie
4. Ellen Baardman, coördinatie van de groepen, eerste termijn, herbenoeming 2016
5. Ad Kapteijns ledenadministratie, eerste termijn, aftredend 2015
6. Pieter Borgers, website en Gewaagd, vanaf april 2015 en functie beëindigd in juli 2015
Zeker sinds het vertrek van Pieter Borgers heeft het bestuur een krappe bezetting. Dit is in de
afgelopen periode reden geweest voor de nodige improvisatie.
Het bestuur heeft na de zomer 2015 het initiatief genomen te komen tot een verenigingsplan.
Het doel is te komen tot een beoordeling van de actualiteit van de huidige verenigingsdoelstelling en
het functioneren van de vereniging; en op basis daarvan inhoudelijke en organisatorische
veranderingsvoorstellen te doen. De Algemene Ledenvergadering zal in 2016 het resultaat daarvan
beoordelen.
Aantal leden/deelnemers en leden/vrijwilligers
Overzicht van de leden/deelnemers per gemeente
Gemeente
31-12-2013
31-12-2014
Wageningen
42
39
Ede
27
28
Renkum
33
33
Overig
18
17
totaal
120
117
Waarvan leden tot 25
38
37
jaar
Waarvan leden van
27
27
25-35 jr.

31-12-2015
40
25
29
18
112
25
18

Het aantal leden neemt geleidelijk wat af. Het aandeel ouderen lijkt groter te worden. Wel geldt dat de
gegevens in 2015 opnieuw zijn opgevraagd en dat er in die zin een trendbreuk veroorzaakt kan zijn.
Het aantal jeugdleden onder de 18 jaar neemt weer toe.
Het aantal actieve vrijwilligers in de groepen bedraagt 36. Toch zijn er meer mensen direct betrokken
bij de WAAG-activiteiten. Er zijn mensen die incidenteel projectgewijs een bijdrage leveren (bijv.
organisatie van het voorjaarsfeest, collecte) en bestuursleden.
Sportactiviteiten
Overzicht van de leden/deelnemers aan de activiteiten
Zwemmen in De Bongerd/ Wageningen
64
Zwemmen in De Rijnkom/ Renkum
24
Zaalsport in Wageningen
14
Sportmix jongeren in Bennekom
7
Tennis in Renkum
5
Roeien bij Vada/ Wageningen
5
119
Toelichting: het aantal leden/deelnemers is hier hoger dan bij het aantal bij de gemeenten; dit komt
omdat sommige leden meerdere sporten doen.
Hieronder volgt een korte typering per activiteit:

Zwemmen in De Bongerd
(1) Woensdagavond, coördinator Maaike de Wit
De groep telt 21 deelnemers die in 2 blokken zwemmen in het recreatie bad. Een aantal
deelnemers krijgt individuele begeleiding. Deelnemers komen voor recreatie, revalidatie,
conditie. Sommige deelnemers brengen een eigen begeleider mee. Bij sommige deelnemers
wordt gebruik gemaakt van de aanwezige actieve tillift. In 2015 is er op 4 avonden een
workshop waterpolo georganiseerd en later ook 4 keer Swim Star met begeleiding van de
Koninklijke Nederlandse Zwembond. Er is een grote groep vrijwilligers die wekelijks of 2wekelijks actief zijn. Het aantal deelnemers is stabiel.
(2) Dinsdagavond, coördinator Ad Kapteijns
De groep telt 18 leden en is behoorlijk constant. Er zijn 5 rolstoelgebruikers en dat is een
zeker maximum voor de 9 vrijwilligers. Sterker: een extra vrijwilliger is hier welkom. Ook hier
wordt de tillift regelmatig gebruikt.
(3) Zaterdagochtend, coördinator Henk Tamming
De groep heeft 25 deelnemers en is ook constant. Er is een kleine groep vrijwilligers; enkele
deelnemers brengen hun eigen begeleiding mee. Er is een initiatief gestart om in een
afgebakend tijdblok oefeningen te doen. Het lijkt aan te slaan om zo de deelnemers uit te
dagen anders en meer te bewegen.
Zwemmen in de Rijnkom
(4) Zaterdagochtend, coördinator Esther Stunnenberg (eind 2015 opgevolgd door Loes Laport)
De groep heeft een kleine 30 deelnemers maar wordt met de uitbreiding van het zwemmen
door kinderen (en ouders) wat groter. Deze ontwikkeling is van eind 2015. De groep
vrijwilligers is klein (6) en enige uitbreiding is ook hier wenselijk.
Zaalsport in Wageningen
(5) Donderdagavond, coördinator Chris Jansen
De groep heeft 12 deelnemers die in 2 perioden van een uur afwisselend tafeltennissen,
balspel doen, badminton of soms ook even nietsdoen. De groep bestaat uit overwegend
ouderen die een lange traditie kennen met de activiteit. Het koffiedrinken is een vast moment.
Sportmix jongeren in Bennekom
(6) Maandagavond, coördinator Joke Pastoors
Er zijn 5 deelnemers en er zijn 3 begeleiders waarvan 2 stagiaires (zeer gewaardeerd), die de
sportopleiding doen. Er is een nauwe samenwerking met De Toekomst in de persoon van
Bouke Bisschop.
Zaalsport in Bennekom
(7) Donderdagavond, coördinator Henk Tamming
Ondanks een teruglopend aantal deelnemers is de activiteit in september 2015 weer van start
gegaan. Ca 5 deelnemers doen elke week uiteenlopende oefeningen en spel. Nieuwe
opzeggingen maakten het beëindigen van de activiteit noodzakelijk. De deelnemers is dit in
december schriftelijk meegedeeld en hen is aangeboden over te stappen op de zaalsport in
Wageningen. Twee deelnemers hebben de overstap gemaakt.
Tennis in Renkum/ Bennekom
(8) Dinsdagavond, coördinator Hennie Bäcker
Het tennisseizoen loopt van september tot april. Dit jaar was er voor de tweede keer
verlenging van het seizoen tot juni. Deze relatief dure sport werd in 2015 financieel bijgestaan
door de Tennisbond, het Dirk Kuyt Fonds en de Rotary. De begeleiding door Ton Jansen
(voor de zomer) en Aad Zwaan (na de zomer) is van hoog niveau en wordt gewaardeerd. Als
eigen vrijwilligers hebben Chun Yue Cheung en Natalya Muhina een vaste inbreng. In
september is de activiteit verplaatst van Renkum naar Bennekom. De groep is mede daardoor
van 8 deelnemers gekrompen tot 5.
Roeien bij Vada/ Wageningen
(9) Zaterdagmiddag, contactpersoon Martha Bloemberg
Al enkele jaren loopt het samenwerkingsproject met Vada waarbij leden van WAAG onder
begeleiding van vrijwilligers van Vada en gebruik makend van de faciliteiten van Vada roeien.
In 2015 hebben 5 leden geroeid. De wil en de intentie bestaat om in 2016 vaste afspraken

over de wederzijdse inbreng/ verantwoordelijkheden te maken. Inmiddels is er zicht op een
speciale boot geschikt voor mensen met een beperking.
Andere verenigingsactiviteiten
 Voorjaarsfeest en najaarsfeest
 Muziek van De Eendracht en De Harmonie
 Jan Jansen Classic
 Communicatie/ website
 Administratie
Voorjaarsfeest en najaarsfeest
Op 11 april is het voorjaarsfeest georganiseerd in nauwe samenwerking met de RotaryBergpoort.
Voor de tweede keer in het Thomashuis in Lunteren te gast met ca 90 personen. Het programma
bestond uit een interactie met clown Pepe als start; vervolgens lunch met de pannenkoeken gebakken
door een Rotary Team. Daarna deden de meesten mee aan een dans clinic en was er gelegenheid
voor gezellig contact. Het najaarsfeest was op 16 november. Dit keer werd de (soep)maaltijd bereid
door het Rijn/IJssel College en was er het bekende optreden van Henk Lameris (accordeon). Onze
eigen DJ Michel van Wijk zorgde voor een swingend laatste deel van de avond. Ook dit keer werden
de jubilerende leden (12,5 en 30! jaar) in de schijnwerpers gezet met een duurzaam cadeau.
Muziek van De Eendracht en De Harmonie
In het prille voorjaar is er het optreden van De Eendracht in Renkum. Een groep meestal vaste
bezoekers leeft mee met de uitvoering en krijgt aan het eind ook de mogelijkheid om te voelen hoe het
is om dirigent te zijn. Later in het jaar (9 juli) trad De Harmonie uit Wageningen speciaal op voor de
leden van WAAG. Het is een mooie traditie om met dit evenement de zomerperiode in te luiden.
Jan Jansen Classic (JJC)
De Wageningse Tour Club organiseert jaarlijks de JJC met duizenden deelnemers voor diverse
afstanden op de racefiets of mountainbike. Het is een voorrecht voor Waag om daarbij wat assistentie
te verlenen (bagagedepot, controlepost, parkeerwacht). Leden en vrijwilligers van WAAG genieten van
de ambiance en dit levert de Vereniging een zeer welkome financiële ondersteuning op.
Communicatie/ website
Intern en extern maakt communicatie deel uit van het Vereniging functioneren. Intern is er Gewaagd
als kwartaalblad op papier beschikbaar voor de leden en andere belangstellenden. In 2015 is het
voornemen opgevat de informatie van Gewaagd te koppelen aan de website en de website tegelijk
een belangrijker functie te geven. Het moet meer een vraagbaak voor zowel intern als extern gaan
betekenen.

Administratie
In de loop van dit verenigingsjaar is gekozen voor een verdere vereenvoudiging van de financiële
administratie en een andere inrichting van de ledenadministratie. Dit heeft onder andere geleid tot
lagere kosten (advieskosten) en een beter inzicht in het ledenbestand.
Het Financieel deel is opgenomen in een apart document.
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