
1 
 

 

 

Vereniging Sport en Recreatie voor Gehandicapten in 

Wageningen en Omgeving “WAAG” 

 

Inhoudelijke verantwoording 2019 

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

functioneren van de vereniging in 2019. Dit aan de hand van de volgende onderwerpen: 

1. ontwikkeling van het aantal deelnemers en vrijwilligers,  

2. activiteiten (sport en recreatie),  

3. veiligheid en scholing 

4. relaties/ samenwerking met andere partijen.  

 

Ter wille van de leesbaarheid wordt kort, meestal puntsgewijs ingegaan op de verschillende 

onderwerpen; voor de cijfermatige informatie wordt verwezen naar de bijlage. 

 

Ontwikkeling van het aantal deelnemers en vrijwilligers 

Het aantal WAAG-leden is in 2019 op 31/12 iets lager dan 2018 (van 192 naar 183).  

Het gaat dan zowel om deelnemers als om vrijwilligers (bijlage: overzicht 1 en 3).  

De verschillen zijn over de vier jaar genomen klein.  

In Wageningen is het aantal deelnemers stabiel maar wordt er iets meer gezwommen 

(overzicht 2). In Renkum lijkt het aantal deelnemers, aldaar woonachtig, iets te dalen maar 

de deelname aan het zwemmen is er stabiel. In Ede is het aantal deelnemers onveranderd in 

vergelijking met 2018.  

De leeftijdsopbouw van de deelnemers is de afgelopen vier jaar weinig veranderd. Wel  is er 

vanaf 2016 een (lichte) stijging van het aandeel deelnemers beneden de 35 jaar. 

Het aantal vrijwilligers schommelt vanaf 2017 rond de 60. In 2019 zijn er 9 nieuwe 

vrijwilligers aangetreden. De leeftijd van de vrijwilligers varieert van 16 tot 80 jaar en ouder.  

 

Activiteiten (sport en recreatie) 

• Van de sportactiviteiten is het zwemmen is het meest populair: circa 75 % van de 

deelnemers zwemt en het overige deel roeit, tennist of doet tafeltennis of sport en 

spel(sportmix). Het zwemmen gaat in relatief grote groepen, zowel deelnemers als 

vrijwilligers. De overige sporten worden in kleine groepen gedaan. Het roeien wordt 

begeleid door Vada- vrijwilligers, alleen de coördinator is lid van WAAG.  
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• In 2019 is in oktober een nieuwe groep Sportmix (sport en spel) voor kinderen met 

autisme gestart. In samenwerking en op verzoek van Sportservice Ede is al in 2018 

geprobeerd een bestaande groep voort te zetten. Na de aanmelding van een 

gekwalificeerde vrijwilliger is in 2019 een nieuwe groep van start gegaan. Voorlopig 

zijn er meer aanmeldingen voor deelnemers dan de groepsgrootte toelaat.  

• De sportmixgroep Wageningen heeft in september 2 nieuwe begeleiders gekregen.  

De continuïteit is op die manier behouden evenals het contact met de “Toekomst”, 

Bijzonder Onderwijs in Ede. 

• Bij het tennis hebben sinds september 2019 de vrijwilligers de rol van de voorheen 

professionele begeleiding overgenomen. Deze verandering paste bij het karakter van 

WAAG als vereniging voor en door de leden (deelnemers en vrijwilligers) en sloot aan 

op het eerder voorgenomen besluit in de ALV van 2018.  

• In 2019 zijn de gebruikelijke recreatieve evenementen georganiseerd: het 

voorjaarsfeest in samenwerking met Rotary Bergpoort (De Boerenwoage in 

Ederveen) en het najaarsfeest (SKV). Verder heeft een aantal leden onder leiding van 

Toerclub Wageningen (TCW) meegedaan aan de organisatie van de Jan Jansen 

Classic. De Harmonie hield weer voorafgaand aan de zomerperiode speciaal voor 

WAAG een concert. 

 

Veiligheid en scholing 

• 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 natuurlijk de vrijwilligers.  

• Begin 2019 is een overeenkomst met het Vrijwilligerscentrum Wageningen getekend 

om te voorzien in de functie van Vertrouwenspersoon; 

• Samen met een medewerker van Zideris heeft één van de WAAG-vrijwilligers een 

avond over het bijzondere van communicatie met mensen met (uiteenlopende) 

beperkingen georganiseerd. Bijna de helft van alle vrijwilligers nam hieraan deel. 

 

Relaties/ samenwerking met andere partijen 

• 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.  

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

met het Vrijwilligers Centrum Wageningen. 

• Twee stagiaires van Hogere Beroepsopleidingen hebben de groepen in 2019 verrijkt 

met hun inbreng door een studieopdracht te realiseren (in beeld brengen van leven 

met een beperking en het een aantal maanden meedoen en lesgeven in een groep). 

• De gemeente Wageningen is naar aanleiding van een motie van D66 de formele 

samenwerking met Uniek Sporten aangegaan. Voor WAAG betekende dat een 

bevestiging van de goede contacten die er al geruime tijd zijn, met name met de 

buurtsportcoaches in de verschillende gemeenten.    
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Bijlage: overzichten WAAG 2019 

 

Overzicht 1: deelnemers per gemeente en leeftijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht 2: Deelnemers per activiteit 

Activiteit 31-12 
2016 

31-12 
2017 

31-12 
2018 

31-12 
2019 

Zwemmen in Wageningen 63 70 71 73 

Zwemmen in Renkum 35 39 42 38 

Zaalsport in Wageningen 20 17 16 15 

Sportmix in Ede - - - 5 

Tennis in Bennekom 9 10 11 9 

Roeien in Wageningen 4 5 7 6 

Totaal 131 141 147 146 
N.B. een aantal deelnemers is actief in meerdere sporten 

 

Overzicht 3: vrijwilligers per gemeente 

Gemeente 31-12 
2016 

31-12 
2017 

31-12 
2018 

31-12-
2019 

Wageningen  34 34 33 33 

Ede 7 15 11 12 

Renkum 4 11 9 6 

Overig 7 3 8 6 

Totaal 52 63 61 57 

Leeftijd:      

tot 25 jaar - 3 3 2 

25 – 35 jaar - 7 9 8 

35 jaar en ouder - 53 49 47 

 

Gemeente 
 

31-12 
2016 

31-12 
2017 

31-12 
2018 

31-12 
2019 

Wageningen 38 44 48 47 

Ede  33 39 36 36 

Renkum 28 26 26 21 

Overig 20 21 21 22 

Totaal 119 130 131 126 

Waarvan tot 25 jaar 28 31 32 30 

Van 25 tot 35 jaar 19 26 26 24 

35 jaar en ouder 72 73 73 72 


