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Vereniging Sport en Recreatie voor mensen met een beperking in Wageningen en omgeving  

 

Inhoudelijk Jaarverslag 2021 
vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 23 mei 2022 

 

INLEIDING 

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

functioneren van de vereniging in 2021. Dit was het jaar van het  40-jarig bestaan van WAAG. Helaas 

maakten de steeds terugkerende corona-maatregelen het onmogelijk om dat echt te vieren met een  

lustrumfeest. Ook veel andere activiteiten van WAAG konden om die reden in 2021 geen doorgang vinden. 

Ook organisatorisch was 2021 voor WAAG een ongewoon jaar. Een aantal bestuursleden trad terug, evenals 

een aantal coördinatoren van sportactiviteiten. In beide gevallen hebben we gelukkig op tijd nieuwe mensen 

kunnen vinden om het stokje over te nemen. 

 

WAAG-ACTIVITEITEN IN CORONATIJD 

Het eerste deel van het jaar, van januari tot eind mei, waren er vanwege de coronamaatregelen geen 

sportactiviteiten mogelijk. Daarna konden we tot de zomer weer beginnen, evenals de periode na de 

zomervakantie. Per groep werden afwegingen gemaakt om, rekening houdend met de mogelijkheden en 

onmogelijkheden bij de deelnemers en vrijwilligers, tot verantwoorde keuzes over het hervatten van de 

sportactiviteiten te komen. In november werden in een nieuwe lockdown alleen overdag nog 

sportactiviteiten toegestaan, onze avondactiviteiten werden daardoor afgelast. Vanaf eind december volgde 

een vrijwel  volledige lockdown, waardoor tot eind januari 2022 nauwelijks activiteiten mogelijk waren. 

Gelukkig konden onze kinderactiviteiten tijdens de lockdowns deels wel doorgang vinden. 

Onze deelnemers en vrijwilligers moesten hun vaste sportmomenten dus een groot deel van het jaar missen. 

Helaas gold dat ook voor het lentefeest, het Harmonie-concert en het najaarsfeest. 

Gelukkig was het wel mogelijk om op zaterdag 10 juli een sportdag met alle deelnemers en vrijwilligers te 

houden, op het Climax atletiek-terrein aan de Hoekelumse Eng in Ede. Een prachtige zonnige dag, met  

enthousiaste deelnemers, vele leuke activiteiten en lekkere pannenkoeken!  

 

        
 

Ook de jaarlijkse vrijwilligersmiddag kon doorgang vinden, op zaterdag 26 september. Vanaf museum de 

Casteelse Poort werden de deelnemers opgesplitst in twee groepen, die respectievelijk een stadswandeling 

of een uiterwaardenwandeling maakten onder leiding van een gids van het Gilde Wageningen. Aan het eind 

van de middag was er een gezellig samenzijn in Bagels & Beans. 

Eind december 2021 ontvingen alle leden van WAAG een eindejaarsattentie op hun thuisadres, een rugzakje 

met WAAG-logo, om de band met onze vereniging nog eens te benadrukken. 
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DEELNEMERS EN VRIJWILLIGERS 

In de bijlage wordt een overzicht gegeven van de deelnemers en vrijwilligers van WAAG. 

In 2021 was sprake van een lichte daling van het aantal deelnemers, op 31 december waren dat er 123. Deze 

daling deed zich vooral voor in de groep ‘’ouderen’’ (35 jaar en ouder). Het is ons niet bekend wat de reden 

is van het vertrek van leden, maar de langdurige coronasluiting zal er zeker mee te maken hebben. En tijdens 

de lange lockdown-periodes stagneert de aanwas van nieuwe leden. In de eerste maanden van 2022 trok dat 

weer aan en inmiddels hebben we weer het gebruikelijke aantal leden (ca. 130). 

Opvallend is de gestage afname van het aantal deelnemers uit Wageningen. Dit zien we terug in de afname 

van het aantal zwemmers in Wageningen. Bij het zwemmen in Renkum is sprake van een gestage toename 

van het aantal deelnemers, dit zal o.a. te maken hebben met het starten van de zwemlesgroep in 2020. 

 

We kunnen onze activiteiten alleen uitvoeren dankzij de beschikbaarheid en inzet van vrijwilligers. Dat zijn er 

rond de zestig. Gezien de leeftijdsopbouw van de vrijwilligers is het streven niet alleen voor tijdige vervanging 

van de ouderen te zorgen, maar vooral ook meer jongeren aan te trekken voor dit vrijwilligerswerk. Binnen het 

bestuur krijgt de werving van vrijwilligers de nodige aandacht (aparte bestuursportefeuille) en we streven in 

2022 naar uitbreiding van ons vrijwilligersbestand. 

 

Een speciale plek in dit jaarverslag verdienen de coördinatoren van onze sportactiviteiten. Zij zorgen ervoor 

dat de activiteiten week in week uit doorgang kunnen vinden, onderhouden de daarvoor benodigde 

contacten met de locatie, de vrijwilligers en de deelnemers. Zeker in coronatijd is dat niet altijd een 

dankbare taak, steeds moeten afwachten wat volgens de coronarichtlijnen wel en niet mag, met de 

vrijwilligers afstemmen wat verantwoorde keuzes zijn en met de deelnemers communiceren over het wel of 

niet doorgaan van de sportactiviteit. In de loop van 2021 hebben enkele coördinatoren aangegeven hun taak 

te willen neerleggen, in de meeste gevallen is daarvoor vanuit de vrijwilligersgroep een passende opvolger 

gevonden. Het werven van toekomstige coördinatoren is en blijft een belangrijk aandachtspunt. 

 

GEWAAGD 

Sinds jaar en dag geeft WAAG een aantal keren per jaar het blad GEWAAGD uit. In principe een papieren 

versie voor de deelnemers die dat willen, voor anderen een digitale versie. De afgelopen periode (sinds 

2020) kwam het blad niet meer 4 keer per jaar uit, maar 2 keer. Reden hiervoor is waarschijnlijk het geringe 

aantal activiteiten in coronatijd, maar ook het vele werk dat met het uitgeven van het blad gemoeid is. Zowel 

de redactie (schrijven, verzamelen, redigeren), het drukklaar maken en het verzenden/rondbrengen vergen 

de inzet van vrijwilligers. De huidige redacteur heeft aangegeven het stokje graag te willen overdragen.  

De verspreiding van Gewaagd was het afgelopen jaar helaas niet geheel op orde, dit zal in 2022 de nodige  

aandacht krijgen.  

 

WEBSITE  

Sinds een aantal jaren heeft WAAG een website, www.sportclubwaag.nl. Op deze website is voor 

geïnteresseerden, deelnemers en vrijwilligers, informatie over WAAG en haar activiteiten te vinden. Het 

bestuur is van mening dat de website toe is aan renovatie, met een betere toegankelijkheid en met alle 

noodzakelijke informatie op inzichtelijke wijze gepresenteerd. In het voorjaar van 2022 zal onze nieuwe 

vrijwilliger ‘’websitebeheer’’ deze taak op zich nemen en de website in een nieuw jasje steken. 

 

ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN 

In februari 2021 werd door het toenmalige bestuur (4 personen) een notitie verspreid onder de vrijwilligers 

van WAAG. Met daarin een schets van de toenmalige bestuurssituatie (3 van de 4 bestuursleden zouden in 

2021 aftreden), een voorstel over het anders organiseren van de verenigingstaken en een oproep aan 

vrijwilligers en andere betrokkenen om zich aan te melden voor het vervullen van een van deze taken. Deze 

noodkreet heeft succes gehad, in de loop van het jaar meldden zich een aantal nieuwe kandidaat-

http://www.sportclubwaag.nl/
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bestuursleden voor diverse functies. Het zittende bestuur kon uiteindelijk het stokje doorgeven aan een 

nieuwe generatie bestuursleden, waaronder een nieuwe voorzitter, een nieuwe penningmeester en een 

nieuwe secretaris/interne communicatie. Een vrijwel geheel nieuw, voltallig bestuur, bestaande uit zes 

personen. 

In 2021 namen we afscheid van de vertrekkende bestuursleden Suzanne Stelwagen (ledenadministratie), 

Wim van Diermen (penningmeester) en Bram van den Ende, die 12 jaar voorzitter van WAAG was. Vanwege 

de coronamaatregelen moest het afscheid van de vertrekkende bestuursleden in kleine kring plaatsvinden. 

 

SAMENSTELLING BESTUUR 

Voorzitter  Bram van den Ende tot 1 december 2021 

  Anke Visserman vanaf 1 december 2021  

Interne communicatie            Martine van Brakel vanaf augustus 2021    

Penningmeester            Wim van Diermen tot september 2021 

             Jeannet Passchier  vanaf juli 2021   

Ledenadministratie                   Suzanne Stelwagen tot februari 2021 

                                                      Ad Kapteijns vanaf juni 2021 

Algemeen lid             Loes Laport vanaf april 2017 

Vrijwilligerswerving            Sijmen Vedder vanaf augustus 2021 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN 

In 2021 werden twee algemene ledenvergaderingen (ALV) gehouden, allebei digitaal omdat het vanwege de 

coronamaatregelen niet mogelijk was de leden fysiek bij elkaar te roepen.  

Op 29 maart 2021 vond de jaarlijkse vergadering plaats met o.a. de jaarverslagen, de begroting en 

bestuursverkiezingen. Niet in de vorm van een online-vergadering, maar met digitale contacten en een 

digitale stemronde. Naast het bestuur namen slechts 9 leden (vertegenwoordigers resp. vrijwilligers) hieraan 

deel. In deze ALV werden de nieuwe penningmeester en ledenadministrateur benoemd. 

Voor de presentatie en benoeming van de overige nieuwe bestuursleden werd op 22 november 2021 een 

extra ALV gehouden, ditmaal via een ZOOM-meeting. Na deze vergadering werden de nieuwe voorzitter en 

de bestuursleden interne communicatie resp. vrijwilligerswerving benoemd via een digitale/telefonische 

stemronde (14 leden stemden). 

 

BLIK OP DE TOEKOMST 

Na een lange periode waarin de sportieve en recreatieve activiteiten van WAAG maar zeer gedeeltelijk 

mogelijk waren hopen we dat in 2022 e.v. de deelnemers  weer wekelijks  kunnen genieten van hun sport, 

en dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op de jaarlijkse festiviteiten die WAAG van oudsher organiseert. 

 

Op organisatorisch gebied is er voor het bestuur werk aan de winkel. Allereerst door er voor te zorgen dat de 

vereniging de komende jaren levenskrachtig en financieel gezond blijft. Op dit moment vraagt onder andere 

de implementatie van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) onze aandacht. Deze wet 

noodzaakt ons om de werkwijze binnen WAAG duidelijk vast te leggen, de risico’s die we als vereniging 

kunnen lopen te minimaliseren (o.a. door goede financiële afspraken) en de bestuurlijke aansprakelijkheid 

goed te regelen. Verder dienen wij voor elke sportlocatie Toezichtsplannen te hebben waarin o.a. de  

verantwoordelijkheden van en deskundigheidseisen aan onze vrijwilligers (VOG, EHBO, BHV) duidelijk 

geregeld zijn. 

 

In 2022 zullen we extra aandacht geven aan PR en werving van deelnemers en vrijwilligers, aan de 

vernieuwing van de website en aan het opbouwen van een digitaal centraal archief. 

Verder wil het bestuur zich in de toekomst nader oriënteren op de mogelijkheden van samenwerking in ons 

werkgebied. De mogelijkheden in het kader van plaatselijke sportakkoorden en andere 

samenwerkingskaders zullen nader onderzocht worden. 
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Bijlage 1.  Deelnemers en vrijwilligers van WAAG 

 
Overzicht 1: Deelnemers per woongemeente en naar leeftijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht 2: Deelnemers per activiteit 

Activiteit 31-12 
2019 

31-12 
2020 

31-12 
2021 

Zwemmen in Wageningen 73 69 56 

Zwemmen in Renkum 38 44 48 

Zaalsport in Wageningen 15 16 16 

Sportmix in Ede 5 5 6 

Tennis in Bennekom 9 9 9 

Roeien in Wageningen 6 6 6 

Totaal 146 149 141 
N.B. een aantal deelnemers is actief in meerdere sporten 

 

Overzicht 3: Vrijwilligers per woongemeente en naar leeftijd 

Gemeente 31-12-
2019 

31-12 
2020 

31-12 
2021 

Wageningen  33 32 31 

Ede 12 14 16 

Renkum 6 4 8 

Overig 6 9 10 

Totaal 57 59 65 

    

Leeftijd     

tot 25 jaar 2 3 4 

25 – 35 jaar 8 8 6 

35 jaar en ouder 47 48 55 

 

 

Wageningen, april 2022 

Gemeente 
 

31-12 
2019 

31-12 
2020 

31-12 
2021 

Wageningen 47 42 33 

Ede  36 39 43 

Renkum 21 20 23 

Overig 22 30 24 

Totaal 126 131 123 

    

Leeftijd    

tot 25 jaar 30 38 38 

25 tot 35 jaar 24 25       23 

35 jaar en ouder 72 68 62 


