
 

 

Vereniging Sport en Recreatie voor Gehandicapten in 

Wageningen en Omgeving “WAAG” 

 

 

 

Inhoudelijke verantwoording 2018 

Het doel van dit inhoudelijk verslag is om naast het financieel verslag inzicht te geven in het 

functioneren van de vereniging in 2018. Dat inzicht wordt gegeven door nader in te gaan op 

de ontwikkeling van het aantal deelnemers en vrijwilligers, de activiteiten (sport en 

recreatie), de thema’s privacy en veiligheid en de samenwerking met andere partijen. Ter 

wille van de leesbaarheid wordt puntsgewijs ingegaan op de verschillende onderwerpen en 

wordt voor achtergrondinformatie naar de bijlage verwezen. 

 

Ontwikkeling aantal deelnemers en vrijwilligers 

• Het aantal deelnemers is in 2018 praktisch gelijk gebleven aan het aantal in 2017; 

ook de verdeling van de deelnemers over de gemeenten van herkomst vertoont geen 

grote verschillen (overzicht 1) 

• In de laatste drie jaar is de deelname aan het zwemmen in Renkum sterk gegroeid 

(overzicht 2); dat komt met name door een groeiend aantal deelnemers van de groep 

kinderen. Meer dan in Wageningen ligt in Renkum het accent bij het zwemmen op 

techniek en uithoudingsvermogen  

• Het zwemmen is het meest populair; het aantal zaalsportdeelnemers neemt 

langzaam af; de tennisgroep is weer op het oude niveau gekomen en het roeien kent 

een vaste groep met een lichte stijging in het laatste jaar (overzicht 2) 

• Het aantal deelnemers ouder dan 35 jaar neemt over een periode van de laatste 5 

jaar fors toe terwijl het aantal deelnemers jonger dan 35 jaar per saldo iets afneemt; 

overigens is er vanaf 2017 weer een toename van het aantal jongere deelnemers 

• Het aantal vrijwilligers is, na een eerdere toename in 2017, stabiel (overzicht 3). De 

leeftijd van de vrijwilligers varieert van 16 tot 80 jaar en ouder. Buiten de activiteiten 

zijn er ook vrijwilligers actief bij het organiseren van lente- en najaarsfeest.  

 



 

Ontwikkeling activiteiten 

• Bij het zwemmen melden zich regelmatig mensen die vanwege een ernstige 

beperking of hoge leeftijd willen (blijven) deelnemen aan bewegen in het water. 

Waar mogelijk wordt op deze verzoeken ingegaan. WAAG beschikt over een tillift, 

hulpmaterialen en vrijwilligers. In de zomer hebben enkele bewoners van een 

verplegingshuis onder begeleiding gezwommen (eenmalig) 

• In 2018 is geprobeerd het aantal zaalsporters te vergroten met een nieuwe groep 

Tafeltennis. Hier zijn afspraken over gemaakt met de Wageningse Vereniging Shot. 

Ondanks verschillende pogingen is dit niet gelukt. 

• Bij het tennis is een ontwikkeling in gang gezet die moet leiden tot een grotere 

inbreng van vrijwilligers. De ALV heeft zich daar in 2018 over uitgesproken. In overleg 

met de tenniscoördinator (betaalde kracht) zullen vrijwilligers meer dan nu het geval 

is, getraind worden om de begeleiding meer zelfstandig op zich te nemen. Dit traject 

is in gang gezet en zal in 2019 verder worden doorgezet. 

• Het roeien is voor alle trouwe deelnemers een bijzondere activiteit; dit jaar werd op 

bijzondere wijze het eerste lustrum gevierd. 

• In 2018 zijn de gebruikelijke recreatieve evenementen georganiseerd: het 

voorjaarsfeest in samenwerking met Rotary Bergpoort (De Proosdij) en het 

najaarsfeest (clubgebouw SKV). Verder is onder leiding van Toerclub Wageningen 

(TCW) deelgenomen aan de organisatie van de Jan Jansen Classic. De Harmonie hield 

weer voorafgaand aan de zomerperiode speciaal voor WAAG een concert. 

 

Privacy en veiligheid 

• De nieuwe wet op de privacy (AVG) is projectmatig opgepakt en heeft geleid tot het 

opstellen van een Privacy Policy en een AVG verklaring waarin is vermeld welke 

acties hebben plaatsgevonden. Ook is er een nieuwe vrijwilligersovereenkomst 

opgesteld waarin expliciet wordt aangegeven welke regels gelden voor het bewaken 

van de privacy en veiligheid van de deelnemers. In verschillende bijeenkomsten zijn 

vrijwilligers vertrouwd gemaakt met de nieuwe eisen. Op de website zijn deze 

documenten (www.sportclubwaag.nl) openbaar gemaakt. 

 

Belangrijke contacten 

• Waag is aangesloten bij Gehandicaptensport Nederland. Behalve dat de leden via GN 

zijn verzekerd, is er de mogelijkheid om deel te nemen aan scholingsactiviteiten en 

worden ontwikkelingen gedeeld en advies ingewonnen.  

• Lokaal is er regelmatig contact met de buurtsportcoaches van diverse gemeenten en 

met Uniek Sporten (Renkum). 

• Voor de werving van vrijwilligers en scholing is er zeer regelmatig contact met het 

Vrijwilligers Centrum Wageningen. 

 

 

 

http://www.sportclubwaag.nl/


 

Bijlage: overzichten 

Overzicht 1: deelnemers per gemeente en leeftijd 

 

 

Overzicht 2: Deelnemers per activiteit 

Activiteit 31-12 
2015 

31-12 
2016 

31-12 
2017 

31-12 
2018 

Zwemmen in Wageningen 64 63 70 71 

Zwemmen in Renkum 24 35 39 42 

Zaalsport in Wageningen 21 20 17 16 

Tennis in Bennekom 5 9 10 11 

Roeien in Wageningen 5 4 5 7 

Totaal 119 131 141 147 
N.B. een aantal deelnemers is actief in meerdere sporten 

 

 

Overzicht 3: vrijwilligers per activiteit/sport 

Activiteit 31-12 
2016 

31-12 
2017 

31-12 
2018 

Zwemmen in Wageningen (3 groepen) 35 34 33 

Zwemmen in Renkum 7 17 16 

Zaalsport in Wageningen (2 groepen) 5 4 4 

Tennis in Bennekom 4 5 4 

Roeien en Wageningen * 0 2 1 

Totaal 51 62 58 
*Exclusief de VADA vrijwilligers 

 

Gemeente 
 

31-12 
2013 

31-12 
2014 

31-12 
2015 

31-12 
2016 

31-12 
2017 

31-12 
2018 

Wageningen 42 39 40 38 44 48 

Ede  27 28 25 33 39 36 

Renkum 33 33 29 28 26 26 

Overig 18 17 18 20 21 21 

Totaal 120 117 112 119 130 131 

Waarvan tot 25 jaar 38 37 25 28 31 32 

Van 25 tot 35 jaar 27 27 18 19 26 26 

35 jaar en ouder 55 53 69 72 73 73 


