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Samenvatting
WAAG is de vereniging voor sport en recreatie voor mensen met een beperking in
Wageningen en omgeving. De vereniging bestaat sinds 1981 en biedt verschillende sporten
aan waar vrijwilligers de sportende deelnemers begeleiden. Zowel deelnemer als vrijwilliger
zijn lid van de vereniging.
In 2017 is het aantal leden verder gestegen tot 128 leden (was 119). Het aantal vrijwilligers is
ook toegenomen tot 63 (was 52).
In het kader van PR en communicatie heeft WAAG geparticipeerd in het project Samen
Wageningen. Het is goed om te zien hoe WAAG naast andere verenigingen, instellingen en
samenwerkingsverbanden werkt aan sportieve en culturele activiteiten voor de doelgroep
van mensen met een beperking. Dit traject heeft – ook al hoort WAAG qua financiering niet
tot het sociale domein- een stimulerend effect gehad op de samenwerking met andere
partijen.
Ook in 2017 zijn er in samenwerking met scholen van bijzonder onderwijs (Ede en
Wageningen) en de buurtsportcoaches in Wageningen en Ede voor verschillende
leeftijdsgroepen tennislessen georganiseerd. Leerlingen konden daardoor op een
laagdrempelige manier kennismaken met tennis.
Met de roeivereniging VADA is er al jaren de afspraak dat een aantal leden begeleid door
vrijwilligers van VADA elke zaterdagmiddag in het seizoen kunnen roeien.
Met de vereniging Shot (tafeltennis) wordt aan een vergelijkbare afspraak gewerkt.
In 2017 is het traject ingezet om alle vrijwilligers na de aanvraag van de Verklaring omtrent
gedrag (VOG) een eigentijdse vrijwilligersovereenkomst ter ondertekening voor te leggen.
Meerdere vrijwilligers hebben een EHBO cursus gevolgd .
In november ontving één van onze vrijwilligers het Wagenings erezilver.
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Ontwikkeling aantal leden

Overzicht van de leden: deelnemers per gemeente
Gemeente
31-1231-122013
2014
Wageningen
42
39
Ede
27
28
Renkum
33
33
Overig
18
17
Totaal
120
117
Leden tot 25 jr.
38
37
leden van 25 tot 35 jr.
27
27
Leden 35 jr en ouder
55
53

31-122015
40
25
29
18
112
25
18
69

31-122016
38
33
28
20
119
28
19
72

31-122017
44
39
26
19
128
31
24
73

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.

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

31-12-2017
34
15
11
3
63

Onder overig vallen woonkernen Arnhem, Rhenen, Veenendaal en Wadenoijen.
Opvallend is de toename van het aantal vrijwilligers in Ede en Renkum. Dit komt onder meer
doordat meezwemmende ouders van de kinderzwemgroep in Renkum officieel vrijwilliger zijn
geworden.
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Sportactiviteiten (per groep)
Overzicht van de leden: deelnemers per activiteit
Activiteit
31-12-2015
Zwemmen in De Bongerd/ Wageningen
64
Zwemmen in De Rijnkom/ Renkum
24
Zaalsport in Wageningen
14
Sportmix jongeren in Bennekom/Wageningen
7
Tennis in Bennekom
5
Roeien bij Vada/ Wageningen
5
Totaal
119

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

31-12-2017
70
39
11
6
10
5
141

Toelichting: het aantal deelnemers is hier hoger dan bij het aantal bij de gemeenten; dit komt
omdat een aantal leden in meerdere groepen sport.
Overzicht van leden: vrijwilligers per activiteit
Activiteit
31-12-2016
31-12-2017
Zwemmen in De Bongerd/ Wageningen
34
34
Zwemmen in De Rijnkom/ Renkum
7
17
Zaalsport in Wageningen
3
3
Sportmix jongeren in Bennekom/Wageningen
2
2
Tennis in Bennekom
4
5
Roeien bij Vada/ Wageningen
1*
1*
Totaal
51
62
* VADA-vrijwilligers zijn hier niet meegeteld omdat ze geen lid zijn van WAAG.
Naast de vrijwilligers actief in de groepen zijn er ook algemene vrijwilligers die zich inzetten
van algemene taken zoals bestuur, bezorging van Gewaagd en de organisatie van culturele
activiteiten.
hieronder volgt een korte typering per activiteit:
Zwemmen in De Bongerd/Wageningen
(1) Woensdagavond, coördinator Maaike de Wit
De deelnemers zwemmen in 2 groepen, respectievelijk 13 en 17 deelnemers. De
tweede groep is wat jonger en past nog net (met de vrijwilligers) in het recreatiebad.
Er is een vrij omvangrijke groep van 17 vrijwilligers die op basis van een weekrooster
(o.a. rol coördinator) de begeleiding voor hun rekening nemen. Regelmatig vinden
speciale activiteiten plaats: een bijzondere les in overleg met de Bongerd (gebruik
glijbaan), gebruik spelmateriaal. Ook hebben de vrijwilligers meegewerkt om te
voldoen aan een verzoek van een verpleeghuis in Amersfoort om een groepje oudere
cliënten weer eens te laten zwemmen in het kader van het programma “waardigheid
en trots”.
(2) Dinsdagavond, coördinator Ad Kapteijns
De groep is qua deelnemer aantal constant (ca 17). Er zijn voldoende vrijwilligers ook
door instroom van nieuwe vrijwilligers in 2017. Die zijn hard nodig omdat de groep
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naar verhouding veel rolstoelgebruikers heeft. In de Bongerd is een nieuwe
douchebrancard in gebruik genomen. Die voorziet ook bij de andere groepen in een
belangrijke behoefte.
(3) Zaterdagochtend, coördinator Henk Tamming
Er zijn ca 22 deelnemers met een groepje van 6 vrijwilligers. Ook hier varieert de
intensiteit van begeleiding. Als er een keer minder vrijwilligers beschikbaar zijn kan
het voorkomen dat een deelnemer moet worden afgezegd. Gelukkig gebeurt dat bij
uitzondering.

Zwemmen in de Rijnkom/Renkum
(4) Zaterdagochtend, coördinator Loes Laport)
Het jaar 2017 was ingrijpend door de verhuizing naar het nieuwe zwembad in
oktober/ november. Vrijwilligers moesten wennen en dat gold ook voor de
deelnemers. De kindergroep zwemt sinds begin 2017 een kwartier langer, even lang
als de volwassengroep. Het doelgroepenbad wordt naar verhouding intensiever
gebruikt dan het wedstrijdbad, dat nu gedeeld wordt met RZC.
Er zijn ca 25 volwassen deelnemers en 12 kinderen. Er wordt een verdere groei in
aantal verwacht. Er is een begin gemaakt met het vastleggen van doelen per
deelnemers (na te streven vaardigheden/ diploma). Er zijn inmiddels 4 vrijwilligers
met EHBO-diploma en er is ook een stagiaire (ook met EHBO-diploma). Door enkele
vrijwilligers is een weerbaarheidstraining gevolgd. Verder is ook in 2017 een bijdrage
geleverd aan het evenement van de “Rijntocht” in augustus. De hoop is dat in 2018
deelnemers ook actief gaan meedoen. Er zijn afstemmingsproblemen met Optisport
waarover inmiddels structureel overleg plaatsvindt in aanwezigheid van een
vertegenwoordiger van de gemeente Renkum. Die afstemmingsbehoefte is vooral
ontstaan door de nieuwe accommodatie: toezicht, schoonmaken en opslag materiaal.
Eén van de afspraken is verder het gezamenlijk aanschaffen van een
douchebrancard.
Zaalsport in Wageningen
(5) Donderdagavond, coördinator Chris Jansen
De activiteit wordt in 2 delen gehouden, gescheiden door een koffiepauze.
De groep wordt langzamerhand wat minder groot (ouder wordende deelnemers); op
dit moment 11 deelnemers. Het komt voor dat deelnemers door
ouderdomsverschijnselen tijdelijk en vervolgens definitief wegblijven. Er is inzet om
de deelnemers in contact met de instelling van verblijf zo lang als mogelijk actief te
laten bewegen. Er is verloop geweest onder de vrijwilligers. Die is gedeeltelijk
opgevangen door een nieuwe vrijwilliger; er is verder ondersteuning door vrijwilligers
uit andere groepen. Iedere deelnemer heeft eigen activiteiten in een vaste structuur.
Het ophalen met de taxi vindt soms extreem laat of niet plaats. Volgend jaar is de
verhuizing naar de Aanloop in de wijk Noord- west. Dit is al gedeeltelijk voorbereid in
samenwerking met de gemeente Wageningen.

Sportmix jongeren in Wageningen
(6) Maandagavond, coördinator Moussa Kallo.
De groep telt nu 7 deelnemers en wordt sinds de zomer begeleid door Moussa Kallo
(opvolger van Joke Pastoors) en Bouke Bisschop (de Toekomst/ Ede). Er zijn tijdens
het sport-uur ook 2 ouders aanwezig. De zaalactiviteiten worden steeds afgestemd
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op de behoeften en mogelijkheden van de deelnemers. Het is de ambitie om in de
zomer ook naar buiten te gaan.
Tennis in Renkum/ Bennekom
(7) Dinsdagavond, coördinator Piet Noordhuis
In 2017 is het aantal deelnemers weer teruggekeerd op het oude aantal van 10
deelnemers. Eerder was dat bijna gehalveerd als gevolg van de verhuizing uit
Renkum). De deelnemers krijgen individueel begeleiding afhankelijk van hun
mogelijkheden (3 niveaus). Eén deelnemer heeft in zijn categorie een eerste plaats in
een landelijk toernooi behaald. Hij zal mogelijk ook meedoen aan de Special
Olympics dat begin juni wordt gehouden. In 2017 zijn er evenals in 2016 op scholen
van bijzonder onderwijs tennis clinics gegeven. Hierbij wordt nauw samengewerkt
tussen school, buurtsportcoach, WAAG en tennisbegeleider Aad Zwaan. Er wordt
door WAAG ook samengewerkt met andere tennisclubs uit Velp, Elst en Veenendaal.
Roeien bij Vada/ Wageningen
(8) Zaterdagmiddag, contactpersoon Martha Bloemberg
Er is een vast groepje van 6 roeiers. De nieuwe boot (Dorus) wordt intensief gebruikt
en is favoriet binnen de groep. De indeling wordt gemaakt afhankelijk van de
bezetting die dag en de mogelijkheden van de deelnemers. Bij speciale vragen wordt
gezocht naar mogelijkheden om het roeien bereikbaar te maken (fysieke
beperkingen). Dat kan een aangepaste roeiriem zijn maar soms zijn ingrijpender
oplossingen nodig die niet zomaar gerealiseerd kunnen worden.
.

Andere verenigingsactiviteiten
• Voorjaarsfeest en najaarsfeest
• Muziek van De Harmonie
• Jan Jansen Classic
• Communicatie/ website
Voorjaarsfeest en najaarsfeest
Op 29 april is het voorjaarsfeest georganiseerd in de kinderboerderij De Proosdij. Dit
gebeurde traditioneel in nauwe samenwerking met de RotaryBergpoort. Dit keer was er een
speurtocht langs de verschillende dierenverblijven, een fantastische lunch aangeboden door
Food of Cultures, meedansen met een Zumba danseres en een openlucht optreden van een
muziekkapel.
Het najaarsfeest was op 20 november. Ook toen verzorgde Food of Cultures de catering.
Daarop volgde een grote verrassing met de binnenkomst van het dweilorkest van de
Harmonie. Dit bleek de opmaat voor de huldiging van een van onze zeer gewaardeerde
vrijwilligers, Henk Tamming. Op initiatief van WAAG en van harte gesteund door Rumah Kita
was het erezilver van Wageningen aangevraagd. Han ter Maat sprak de jubilaris toe.
Natuurlijk werden ook de leden met een jubileum in de schijnwerper gezet en maakte DJ Bas
het dansen op muziek tot een bijzonder leuke ervaring.
Muziek van De Harmonie
Op 6 juli trad De Harmonie uit Wageningen op voor de leden van WAAG. Op een originele
manier worden de leden bij de muziek betrokken. Zo kunnen de heel enthousiaste leden aan
het eind ervaren hoe het is om dirigent van een orkest te zijn. Het is een mooie traditie om
met dit evenement de zomerperiode in te luiden.
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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
Communicatie is een vitaal onderdeel van het functioneren van WAAG als vereniging.
Intern is er Gewaagd als kwartaalblad op papier beschikbaar voor de leden en andere
belangstellenden. De elektronische versie zal die op den duur (gedeeltelijk) vervangen.
De website is aanzienlijk verbeterd, er is een actuele berichtgeving van en naar de diverse
activiteiten en belangstellenden voor WAAG worden beter bediend. WAAG kwam
verschillende keren in de lokale krant.
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 gepubliceerd op de website en een flink aandeel van de vrijwilligers hebben
de overeenkomst inmiddels ondertekend. Een aantal vrijwilligers hebben de EHBO opleiding
en/of andere scholing gevolgd.

Bestuur
Het bestuur had in 2017 de volgende leden:
1. Bram van den Ende, voorzitter, derde termijn (tot 2021)
2. Ellen Baardman, coördinatie van de groepen, tweede termijn, herbenoeming 2020
3. Raymond van der Wijngaart, ledenadministratie, herbenoeming 2020
4. Wim van Diermen, penningmeester, herbenoeming 2021.
5. Loes Laport, algemeen bestuurslid, tevens lid gebruikersraad Doelum, herbenoeming
2021.
6. De vacature voor secretaris (of algemeen bestuurslid) staat nog altijd open.
Tijdens de ALV van 2017 is het bestuur versterkt met Wim van Diermen (penningmeester)
en Loes Laport (algemeen bestuurslid en bijzondere portefeuille Renkum/ Doelum).
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