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Inleiding
Dit jaarverslag wil zo feitelijk mogelijk een beeld geven van de WAAG-activiteiten van het
afgelopen jaar. Daarbij zullen de effecten van de acties die tijdens de vorige jaarvergadering
zijn afgesproken, worden meegenomen. Het gaat daarbij om de afspraken voortvloeiend uit
het toen besproken verenigingsplan met als thema’s: PR & Communicatie, het stimuleren
van activiteiten waar nodig (zowel bestaande als nieuwe activiteiten), kwaliteit en
deskundigheid. Rond elk thema is een projectgroep actief waarin vrijwilligers zich inzetten
om de gestelde doelstelling te bereiken.
Het jaar 2016 was het 35-jarig jubileum van de vereniging. Dit zal ook blijken uit het verslag
van de verenigingsactiviteiten.
Belangrijk dit jaar was het behoud van de Anbi-status. Eerder dit jaar was deze status door
de Belastingdienst op grond van een algemene maatregel betreffende sportverenigingen
ingetrokken. Na succesvol verweer is de oorspronkelijke Anbi status door de Belastingdienst
bevestigd.
Ontwikkeling aantal leden
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 jr.
38
37
Waarvan leden van 25 tot 35 jr.
27
27

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

31-12-2016
38
33
28
20
119
28
19

Deelnemers uit de gemeente Ede komen vanuit woonkernen Ede, Bennekom, Lunteren en
Wekerom. Leden uit de gemeente Renkum komen uit woonkernen Renkum, Oosterbeek en
Heelsum. Onder overig vallen woonkernen Arnhem, Bosch en Duin, Dodewaard, Heteren,
Ingen, Rhenen en Veenendaal. 14 leden hebben in 2016 opgezegd. Daartegenover hebben
we 21 nieuwe leden aangetrokken. De positieve balans is het directe gevolg van de start van
actieve ledenwerving (met als voorbeelden de start van het jeugdzwemmen in Renkum en
het tennis) en mogelijk door een betere zichtbaarheid op internet.
Overzicht van de leden: vrijwilligers per gemeente
Gemeente
31-12-2015 31-12-2016
Wageningen
27
34
Ede
6
7
Renkum
6
4
Overig
8
7
Totaal
47
52
Vrijwilligers uit de gemeente Ede komen vanuit woonkernen Ede en Bennekom. Leden uit de
gemeente Renkum komen uit woonkernen Renkum en Heelsum. Onder overig vallen woonkernen
Arnhem, Rhenen, Veenendaal en Wadenoijen. 4 vrijwilligers zijn in 2016 lid af geworden.
Daartegenover zijn 9 nieuwe vrijwilligers gestart.

Sportactiviteiten (per groep)
Overzicht van de leden: deelnemers per activiteit
Activiteit
Zwemmen in De Bongerd/ Wageningen
Zwemmen in De Rijnkom/ Renkum
Zaalsport in Wageningen
Sportmix jongeren in Bennekom/Wageningen
Tennis in Bennekom
Roeien bij Vada/ Wageningen
Totaal

31-12-2015
64
24
14
7
5
5
119

31-12-2016
63
35
15
5
9
4
131

Toelichting: het aantal deelnemers is hier hoger dan bij het aantal bij de gemeenten; dit komt
omdat sommige leden in meerdere groepen sporten.
Overzicht van leden: vrijwilligers per activiteit
Activiteit
31-12-2016
Zwemmen in De Bongerd/ Wageningen
34
Zwemmen in De Rijnkom/ Renkum
7
Zaalsport in Wageningen
3
Sportmix jongeren in Bennekom/Wageningen
2
Tennis in Bennekom
4
Roeien bij Vada/ Wageningen
1*
Totaal
51
* VADA-vrijwilligers zijn hier niet meegeteld omdat ze geen deze geen lid zijn vaan WAAG.
Het aantal vrijwilligers is hier lager dan het totaal ondanks dat enkele vrijwilligers bij
meerdere activiteiten actief zijn. Dit komt omdat er ook vrijwilligers actief lid zijn die
uitsluitend bijdragen aan overige activiteiten zoals het organiseren van jaarfeesten, bestuursen commissie taken. Hier is natuurlijk ook overlap.
Hieronder volgt een korte typering per activiteit:
Zwemmen in De Bongerd
(1) Woensdagavond, coördinator Maaike de Wit
Er zijn 24 deelnemers verdeeld over 2 groepen van 13 en 11 deelnemers.
Er is een grote groep (voor een deel parttime) vrijwilligers (18). Er is voor een aantal
deelnemers constant 1 op 1 begeleiding. Sommigen hebben een expliciete revalidatie
doelstelling. Er wordt vrij intensief gebruik gemaakt van de actieve tillift, de
douchestoelen en brancard. Periodiek worden behoeften gepeild en variatie in het
programma aangebracht.
(2) Dinsdagavond, coördinator Ad Kapteijns
Er zijn op dit moment 19 deelnemers en 11 vrijwilligers.
Omdat meerdere deelnemers rolstoelafhankelijk zijn is de inzet van relatief veel
vrijwilligers noodzakelijk. Recent zijn er 2 nieuwe vrijwilligers bij de groep gekomen.
Er wordt geëxperimenteerd met zwemmen op muziek. De groep is behoorlijk stabiel.
Ook hier wordt de tillift regelmatig gebruikt.
(3) Zaterdagochtend, coördinator Henk Tamming
Er zijn 20 deelnemers en 5 vrijwilligers. Uitbreiding van de (kleine) groep vrijwilligers
is gewenst. Drie deelnemers vragen intensieve begeleiding. Dat maakt de uitbreiding
van de groep vrijwilligers extra nodig. Verder is de groep behoorlijk stabiel.
Zwemmen in de Rijnkom/Renkum
(4) Zaterdagochtend, coördinator Loes Laport)

Op dit moment kent het zaterdagzwemmen 24 volwassen deelnemers en 12 kinderen
(2 groepen). De groep kinderen is in het begin van 2016 gestart. Er zijn 7 vrijwilligers.
Uitbreiding van deze groep is gewenst.
Beide groepen hebben een eigen programma en aparte begintijd. Bij de groep
kinderen zwemmen ook ouders mee. Het heeft voordelen als deze ouders ook bereid
zijn andere kinderen te begeleiden. Dit zou de planning van de beschikbare
vrijwilligers gemakkelijker maken. Deze ouders zouden bovendien als verzekerde
vrijwilligers kunnen worden aangemeld.
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. Er zijn 4
vrijwilligers.
De activiteit wordt in 2 delen gehouden, gescheiden door een koffiepauze.
Het komt voor dat deelnemers door ouderdomsverschijnselen tijdelijk en mogelijk
definitief wegblijven. Er is inzet om de deelnemers in contact met de instelling van
verblijf zo lang als mogelijk actief te laten bewegen.
Sportmix jongeren in Bennekom/ Wageningen
(6) Maandagavond, coördinator Joke Pastoors
Er zijn 5 deelnemers en 2 begeleiders. Sportmix is vooral bedoeld voor jongeren die
na school of nog tijdens de opleiding willen bewegen. Mits passend binnen de groep
doen ook ouderen mee.
De gedwongen verhuizing uit Bennekom viel samen met een uitval van deelnemers.
Dat is met samenwerking met buurtsportcoach en De Toekomst weer redelijk op
niveau. Er zijn ouders die bereid zijn te helpen.
Na dit seizoen moet opnieuw naar passende huisvesting worden gezocht.
Tennis in Renkum/ Bennekom
(7) Dinsdagavond, coördinator Piet Noordhuis
Het tennisseizoen loopt van september tot april. Er zijn 10 deelnemers en buiten Aad
Zwaan drie vrijwilligers.
Na de verhuizing uit Renkum was het aantal deelnemers in 2016 sterk teruggelopen.
Om opheffing te vermijden is contact gezocht met verenigingen/ tennisgroepen in
Elst, Velp en Veenendaal. Ook zijn regionale en landelijke sportdagen benut om
nieuwe deelnemers te werven. Sinds eind vorig jaar is er samenwerking tussen
buurtsportcoaches, scholen voor bijzonder onderwijs en WAAG/ Aad Zwaan
resulterend in tennisles die op 4 verschillende scholen is of nog wordt gehouden.
Inmiddels is het aantal deelnemers op praktisch het oude niveau. De vaardigheden
van de deelnemers zijn toegenomen en het enthousiasme is groot.
Roeien bij Vada/ Wageningen
(8) Zaterdagmiddag, contactpersoon Martha Bloemberg
Er zijn 5 deelnemers van WAAG. Met de zomertijd start het nieuwe seizoen. De
vrijwilligers zijn momenteel alle Vada- roeiers. De groep loopt inmiddels een aantal
jaren maar heeft mogelijkheden zich verder te ontwikkelen. Dat is afhankelijk van
beschikbaarheid deelnemers (nu is door de week niet mogelijk) en de
beschikbaarheid van vrijwilligers. Ook zou de faciliteit van een (veilige) oefenbaan
stimulerend kunnen werken. Door de in gebruik genomen nieuwe boot zouden in
principe 2 extra deelnemers kunnen roeien.
Deskundigheidsbevordering voor de vrijwilligers is een aandachtspunt. Er zijn binnen
Vada- verband contacten over professionele ondersteuning. Ook binnen de
vereniging WAAG zijn er mogelijkheden om een thema-avond te verzorgen.

Andere verenigingsactiviteiten
 Voorjaarsfeest en najaarsfeest
 Muziek van De Eendracht en De Harmonie
 Jan Jansen Classic
 Communicatie/ website
Voorjaarsfeest en najaarsfeest
Op 2 april is het voorjaarsfeest georganiseerd in nauwe samenwerking met de
RotaryBergpoort. Omdat WAAG 35 bestaat werd het feest voor deze speciale gelegenheid
gevierd in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Het programma was gevarieerd door het
kijken naar de dieren, het lopen door de dierentuin, de speciale lunch en de afsluitende
muziek door DJ Michel.
Het najaarsfeest was op 14 november. Dit keer de start met een Chinese maaltijd met eigen
gemaakt appelgebak als nagerecht. Daarna werd de film “love to live” waarin het
levensverhaal van WAAG-lid Margreet Bos, die zelf ook aanwezig was, vertoond. Natuurlijk
werden de leden met een jubileum in de schijnwerper gezet en ook nu het dansen met de
muziek van DJ Michel.
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 (7 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 assistentie te verlenen (bagagedepot, controlepost, parkeerwacht). Zowel leden als
vrijwilligers van WAAG dragen samen een stukje bij om dit grote publieke evenement
mogelijk te maken. Deze bijdrage levert de Vereniging een zeer welkome financiële
ondersteuning. Bovendien is het ook gewoon leuk en genieten van de ambiance rond een
sportevenement als de JJC.
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 2016 is – ook als onderdeel van de verbeterplannen voor WAAG- verder gewerkt aan
vernieuwing van de website en de informatievoorziening. De website is aanzienlijk verbeterd,
er is een actuele berichtgeving van en naar de diverse activiteiten en belangstellenden voor
WAAG worden beter bediend.
Kwaliteit en deskundigheid
Voor kwaliteit en deskundigheid was de doelstelling te komen tot een vernieuwde afspraak
tussen Vereniging en vrijwilliger in de vorm van een vrijwilligersovereenkomst. Deze
overeenkomst is er vorig jaar gekomen na ledenraadpleging. De overeenkomst is inmiddels
op de website gepubliceerd, evenals een introductie voor mensen die belangstelling hebben
om vrijwilliger te worden. In dat kader is WAAG ook toegelaten voor de regeling “gratis
Verklaring omtrent Gedrag”. Deze regeling wordt in elk geval voor nieuwe vrijwilligers
gebruikt maar staat nadrukkelijk ook open voor de huidige vrijwilligers. Wat deskundigheid
betreft zijn de vrijwilligers uitgenodigd deel te nemen aan de EHBO-training. In datzelfde jaar
hebben 4 vrijwilligers het diploma behaald.

Bestuur
Het bestuur had in 2016 de volgende leden:
1. Bram van den Ende, voorzitter, tweede termijn, herbenoeming 2017
2. Ellen Baardman, coördinatie van de groepen, tweede termijn, herbenoeming 2020
3. Raymond van der Wijngaart, ledenadministratie en (tijdelijk, tot september) financiën,
herbenoeming 2020
4. Wim van Diermen, penningmeester vanaf september 2016 met het voornemen hem
officieel in de ALV 2017 te benoemen, herbenoeming 2021.
5. De vacature voor secretaris (of algemeen bestuurslid) staat nog open.
Al tijdens de ALV van 2016 was duidelijk dat de bezetting van het Bestuur beneden het
gewenste minimum lag. Een belangrijk deel kon worden opgelost doordat Raymond van der
Wijngaart, kort voor de ALV aanbood het bestuur te versterken. Voor het tijdelijke deel
(financiën) is in de persoon van Wim van Diermen in de loop van 2016 een opvolger
gevonden. Uitbreiding van het bestuur is (nog steeds) gewenst.
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