
 
      

 

Vereniging Sport en recreatie voor Mensen met een Beperking in Wageningen 

en omgeving “WAAG” 

 

Inhoudelijke verantwoording 2020 
 

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

functioneren van de vereniging in 2020.  

De Corona uitbraak is een bijna alles bepalende factor geweest en dat werkt door op de inhoud van 

dit verslag. 

 

Wat ging wel en wat niet door in 2020 

De primaire en wekelijkse activiteiten van de vereniging zijn in onderstaande tabel weergegeven.  

De actieve periodes zijn per sport gearceerd weergegeven (globaal beeld in hele maanden). 

 

sporten bij WAAG in 2020 (geen activiteiten in verband met Corona=wit) 

 jan feb ma apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Zwemmen 
Wageningen 

            

Zwemmen 
Renkum 

            

Zaalsport 
Wageningen 

            

Tennis 
Bennekom 

            

Roeien 
Wageningen 

            

Sportmix 
Wageningen 

            

Sportmix 
Ede 

            

 vakantie 

Het zwemmen telt de meeste deelnemers. Omdat de beperkende maatregelen vooral effect hadden 

op het zwemmen (fysiek contact en regels bij omkleden en douchen) is daar de deelname vanaf 

maart 2020 nauwelijks mogelijk geweest. In Doelum (Renkum) is er in beperkte mate nog wel 

gezwommen (lichtgroen); dat gold vooral voor de groep kinderen waar een minder strak regime van 

toepassing was. De impact was naar verhouding het geringst bij de sportmix in Ede waar een kleine 

groep kinderen met intensieve begeleiding sport. Ook het roeien en het tennis in de buitenlucht 

konden nog enige maanden doorgang vinden. 

 

 



 

Communicatie 

De Corona uitbraak heeft een belangrijk deel van de communicatie binnen WAAG bepaald.  

Er zijn op verschillende momenten keuzes gemaakt over een eventuele herstart of juist uitstel van de 

activiteiten. Per groep zijn afwegingen gemaakt, mogelijkheden en onmogelijkheden bij de 

deelnemers en vrijwilligers geïnventariseerd en besproken om tot te verantwoorden keuzes te 

komen. Het bestuur heeft die ontwikkelingen nauw gevolgd, gestimuleerd en een bijdrage geleverd 

aan de communicatie. 

Het is gebleken dat elkaar informeren ontzettend belangrijk is.  

 

Verdere impact Corona 

Belangrijke momenten van de vereniging moesten worden afgelast. Dat gold voor het voorjaarsfeest 

dat jaarlijks samen met de Rotary Bergpoort wordt georganiseerd, het Harmonie concert, het 

najaarsfeest en  ook de voor het eerst georganiseerde sportdag in de zomer konden alle niet 

doorgaan. Het is moeilijk te duiden wat het effect hiervan op onze vereniging is. Als het gaat om de 

omvang van het ledenbestand lijkt het effect mee te vallen. Het is niet aan ons als vereniging om te 

wijzen op de effecten voor de deelnemers. De thuis en woonsituaties van de deelnemers zijn erg 

verschillend. We kennen genoeg signalen waaruit blijkt hoe zeer de WAAG- activiteiten werden 

gemist. 

In december hebben alle deelnemers een extra dik nummer van Gewaagd (het verenigingsblaadje) 

op hun woonadres ontvangen in een tasje met enkele andere attenties. Dit om het contact met de 

club enigszins levend te houden. Uiteraard werd dit zeer gewaardeerd. 

 

Het enige dat wel is doorgegaan was de vrijwilligersmiddag in het welbekende voetbalstadion van 

het oude FC Wageningen. Dank is op zijn plaats voor de gastvrijheid van de groep vrijwilligers die de 

instandhouding en het beheer regelt. Het was bijzonder om ingewijd te worden in het vroegere 

voetbalsucces. Maar ook daar ging  het tijdens de koffie over de corona beperkingen.   

 

 

Ontwikkelingen 

• Deze zomer is een nieuwe groep kinderen gestart bij het zwemmen in Renkum. Doel is om 

met intensieve begeleiding de zelfredzaamheid te bevorderen. 

• De mogelijkheid voor leerlingen in het voortgezet middelbaar onderwijs om stage te volgen 

bij WAAG is verlengd. 

 

 

Voor het overzicht van de deelnemers en vrijwilligers wordt verwezen naar de bijlage. 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage: overzichten deelnemers en vrijwilligers WAAG  

 

Overzicht 1: deelnemers per gemeente en leeftijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht 2: Deelnemers per activiteit 

Activiteit 31-12 
2018 

31-12 
2019 

31-12 
2020 

Zwemmen in Wageningen 71 73 69 

Zwemmen in Renkum 42 38 44 

Zaalsport in Wageningen 16 15 16 

Sportmix in Ede - 5 5 

Tennis in Bennekom 11 9 9 

Roeien in Wageningen 7 6 6 

Totaal 147 146 149 
N.B. een aantal deelnemers is actief in meerdere sporten 

 

Overzicht 3: vrijwilligers per gemeente 

Gemeente 31-12 
2018 

31-12-
2019 

31-12 
2020 

Wageningen  33 33 32 

Ede 11 12 14 

Renkum 9 6 4 

Overig 8 6 9 

Totaal 61 57 59 

Leeftijd:     

tot 25 jaar 3 2 3 

25 – 35 jaar 9 8 8 

35 jaar en ouder 49 47 48 

 

Gemeente 
 

31-12 
2018 

31-12 
2019 

31-12 
2020 

Wageningen 48 47 42 

Ede  36 36 39 

Renkum 26 21 20 

Overig 21 22 30 

Totaal 131 126 131 

Waarvan tot 25 jaar 32 30 38 

Van 25 tot 35 jaar 26 24 25 

35 jaar en ouder 73 72 68 


