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Wat een mooie Gewaagd deze keer. WAAG is weer helemaal actief. Dit na alle sluitingen van de afgelo-

pen jaren. Alle feesten konden dit jaar gelukkig doorgaan!  

 

Jullie ontvangen Gewaagd nu digitaal; dat doen we omdat dit minder geld kost maar ook omdat het beter 

is voor het klimaat. We hebben een nieuwe site en daar kun je alle informatie vinden over WAAG. We 

hopen iedereen zo goed op de hoogte te kunnen houden. Met een digitale Gewaagd en de site kunnen 

we een bijdrage leveren aan de natuur.  Minder gebruik van papier en inkt en geen verspreiding van  

Gewaagd betekent dat we de natuur beschermen. We vragen jullie naar wat jullie vinden van deze 

nieuwsbrief (zie de volgende pagina) en met al deze inbreng kunnen we dan de nieuwe Gewaagd volgend 

jaar gaan uitbrengen. Wil je de oude nummers Gewaagd lezen?  

Kijk dan op https://www.sportclubwaag.nl/clubblad/. Veel plezier! 

 

Het sporten wordt duurder, maar dat kan niet anders. Doordat de energie duurder is geworden is de 

huurprijs overal hoger en dat kunnen we niet betalen als we de contributie niet verhogen. Dit is ook de 

eerste verhoging sinds 2016. WAAG krijgt geen geld van de overheid voor de duurdere energie. Iedere 

gemeente heeft wel een fonds om mensen die de contributie niet kunnen betalen te ondersteunen met 

een bijdrage. Hierover kun je lezen in deze Gewaagd, maar op de site  

https://www.sportclubwaag.nl/contributies/ vind je alle informatie die nodig is om een aanvraag te doen.  

 

We zijn ook druk op zoek naar vrijwilligers voor de woensdag, een zwemleraar voor de zaterdag, maar 

ook als redactie van Gewaagd. Willen jullie zelf, maar ook in de vriendenkring en familie navraag doen? 

WAAG verdient het dat we allemaal actief zoeken zodat we door kunnen met de mooie club! Op de site 

vind je alles over vrijwilligers op https://www.sportclubwaag.nl/vrijwilligers/ 

 

Je kunt ook ambassadeur zijn van WAAG en een bijdrage storten voor onze activiteiten.  

Op https://www.sportclubwaag.nl/donateurs/ vind je alle informatie hierover. WAAG heeft alle bijdragen 

nodig om een mooie betaalbare club te blijven! 

Rest mij nog iedereen mooie warme feestdagen te wensen met familie en vrienden. Laten we van 2023 

een mooi jaar maken voor WAAG met vrede waar we dat zelf kunnen brengen en met hoop voor vrede 

op de wereld!  

 

Groet, Anke Visserman 

 

Woord van de voorzitter 
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Colofon  

 

Gewaagd is het clubblad van WAAG, 

sportvereniging voor mensen met een 

handicap. 

  

Kopij 

Kopij opsturen naar  

info@sportclubwaag.nl of   

pimdekkers@hotmail.com of per post 

naar: 

 

WAAG, Postbus 72, 6700 AB  

Wageningen. 

 

Redactie: 

Ad Kapteijns, Pim Dekkers,  

Marian Bos-Boers 

 

Inventarisatie interesse clubblad Gewaagd 

 

WAAG heeft sinds kort een nieuwe website (zie www.sportclubwaag.nl). Hier is alles te vinden over 

sportclub WAAG en alle nieuwtjes. We verspreiden Gewaagd nu twee keer per jaar. We willen graag 

weten wat jullie hiervan vinden.  Daarom hieronder een korte enquête, willen jullie de antwoorden op 

deze vragen voor 31 januari 2023 sturen naar  

infosport@sportclubwaag.nl? Zo kunnen we rekening houden met wat iedereen fijn vindt! 

 

1)  Lees je alles wat in de Gewaagd staat? Wat lees je wel/niet? Mis je rubrieken die in de oude  

 Gewaagd stonden? 

 

2)  Het nieuws in de Gewaagd staat ook op de website. Lees je de nieuws-items ook op de website 

 of alleen in Gewaagd? 

 

3)  Mis je de papieren Gewaagd? Zo ja, waarom heb je voorkeur voor een papieren blad in plaats van 
 een digitale versie? 

 

4)  Heb je nog suggesties of tips voor de (periodieke) informatievoorziening vanuit WAAG? 

 

 

Alvast bedankt voor je medewerking! 
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Op de laatste dinsdag voor Sinterklaas hebben we met de dinsdagzwemgroep van WAAG zijn verjaardag  

gevierd. In de kantine van zwembad De Bongerd dronken we koffie en was er voor elke deelnemer en 

vrijwilliger een chocoladelettertje.  

 

Lotte had een hoog cijfer voor haar thesis en daarom trakteerde ze op zelfgebakken taart (met speculaas-

smaak).  Het was een heerlijk avondje…..  

 

Groet,  

Ad  
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Stoer-roeiers verwelkomen Sint Nicolaas in Wageningse haven 

 

Prachtig weer was het, toen Sint Nicolaas dit jaar op 12 november in Wageningen aankwam. Dat is wel 

eens anders geweest. De roeiers van Stoer kunnen er een liedje van zingen hoe nat en koud het was in 

voorgaande jaren. En hoelang zij toen toch in de haven zijn blijven wachten op de Sint. 

 

Deze keer was het helemaal anders. De zon scheen prachtig van een stralend blauwe hemel, iedereen 

was vrolijk en had veel zin in dit gezellige avontuur. Er hadden zich zoveel Stoer-roeiers en jeugdleden 

van Vada gemeld, dat vier roeiboten met Pieten het water op konden om Sinterklaas te begroeten. 

Maar voor het zover was, moest er nog heel wat gebeuren. De roeiboten bijvoorbeeld, werden gepoetst 

en versierd met vlaggetjes. Ook alle Pieten trokken een feestpak aan en zetten hun kleurige petten op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sinterklaas bij het roeien  
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Na een rondje warme chocolademelk met pepernoten, konden ze vertrekken. Dat dachten ze, maar toen 

kwam er, per expres, een dringend verzoek van het team van de Sint. Een snelroeiboot werd gezocht om 

een belangrijke boodschap te bezorgen, bij de stoomboot van Sinterklaas. Direct werd de snelle blauwe 

Dorus te water gelaten, vier sterke jonge Pietjes met een ervaren stuur-Piet sprongen erin en gingen op 

zoek naar de stoomboot. Zij hadden extra toeters mee om ruim baan te krijgen, want in het kanaal werd 

het voller en voller. Steeds meer kleine en grote zeilboten waren op weg. Snel werden ook de overige 

roeiboten te water gelaten en met Stoere slag ging 

het naar de havenkom, waar het inmiddels gezellig 

druk was geworden. Iedereen in grote spanning, zou 

het allemaal goed komen met die opdracht van de 

snelroeiboot? Toen klonk in de verte de scheepstoe-

ter van de stoomboot, hoera! Sint Nicolaas was in 

zicht.  

 

 

 

 

Op de kades begon iedereen nog harder te jui-

chen en te zingen. De burgemeester werd bijna 

het water ingeduwd, maar de roeiboten van 

Stoer voeren dichtbij en hadden hem onmiddel-

lijk kunnen redden. Gelukkig was dat niet no-

dig. De burgemeester kon Sint Nicolaas met al 

zijn hulp Pieten op een waardige manier ver-

welkomen. Opdracht geslaagd.  

 

 

 

In de roeiboten was de voorraad pepernoten inmiddels helemaal op, dus terug ging het naar Vada. Toen 

de boten weer netjes opgeborgen waren, heeft de hele Stoer ploeg deze geslaagde dag samen afgesloten. 

In de roeiloods aan grote picknicktafels met limonade, broodjes en 

krentenbollen. 

Volgend jaar weer? Natuurlijk! 



8 

Op de woensdag voor Sinterklaas konden de woensdag-WAAG-zwemmers een Pieten-zwemdiploma 

halen!  

 

We hebben geoefend met zwaaien als de Sint, terwijl we op een mat werden rond geduwd. Ook hebben 

we de boot gevuld met pakjes die we vonden langs de kant van de stroomversnelling.  

 

Verder hebben we nog paard gereden op een drijfstang en pepernoten gezocht die overal lagen verstopt.  

 

Iedereen kon met een klein groepje langs alle onderdelen, daarna kreeg iedereen nog een lekker zakje 

pepernoten. Het was een supergezellige avond! 
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Algemene ledenvergadering 

Extra Algemene Ledenvergadering op 17 oktober 2022 

Op maandagavond 17 oktober hield WAAG een extra ALV, bij Thuis in de Stationsstraat in Wagenin-

gen. Op de agenda stond o.a. de bijgestelde Begroting voor 2023 en het voorstel voor contributiever-

hoging in 2023. Sinds het najaar van 2022 heeft WAAG te maken met extra kosten ten gevolge van de 

hogere huurprijzen in verband met de fors gestegen energiekosten en in 2023 zal dit verder toenemen. 

Het toenemende begrotingstekort kan WAAG dit jaar dekken uit onze reserves, maar in 2023 en ver-

der streven we naar een sluitende begroting. Het bestuur heeft daarom een voorstel met een aantal 

maatregelen uitgewerkt, en deze zijn door de ALV met algemene instemming goedgekeurd. 

 

Wat verandert er in 2023? Besloten is om de zwemtijden op de woensdagavond en zaterdagochtend in 

De Bongerd aan te passen aan die van de andere zwemgroepen, dat wil zeggen 1 uur per groep. Dit zal 

leiden tot een vermindering van de forse huurkosten die wij betalen. Verder zullen de contributies die 

de leden aan WAAG betalen per 1-1-2023 worden verhoogd met ca. 20%. Een flinke stijging, maar  

reëel en nodig omdat de contributies sinds 2016 ongewijzigd zijn gebleven. Voor de meeste deelnemers 

betekent dit dat zij per maand enkele euro’s meer gaan betalen. Wij zullen onze leden attenderen op de 

gemeentelijke regelingen die er zijn voor financiële vergoeding van de kosten van o.a. sportlidmaat-

schap, zoals het Ik doe mee fonds in Wageningen en de Gelrepas in Renkum en Arnhem.  

 

Voor meer informatie over de contributie, zie de volgende pagina.  
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Contributiewijziging  per 1-1-2023 

Zoals op de vorige pagina is beschreven, heeft de Algemene Ledenvergadering van WAAG op 17 oktober 

besloten dat de contributies in 2023 verhoogd zullen worden. Sinds 2016 zijn de contributietarieven niet 

gewijzigd, maar nu is dit nodig omdat de kosten van onze sportactiviteiten de afgelopen jaren flink gestegen 

zijn. 

 

Per 1-1-2023 worden de tarieven per kwartaal als volgt: 

 

 

 

 

Tip:   Maak gebruik van een Vergoedingsregeling om je contributie te betalen! 

Wij willen graag onder jullie aandacht brengen dat de meeste WAAG-deelnemers hun contributie hele-

maal of grotendeels kunnen betalen via de vergoedingsregelingen die alle gemeenten hebben voor men-

sen met een laag inkomen. In Wageningen kan dat via het ‘Ik doe mee fonds’, in Renkum en Arnhem via 

de ‘Gelrepas’, en ook Ede en Rhenen hebben zo’n regeling. WAAG wil haar leden stimuleren hiervan 

gebruik te maken. Meer informatie hierover is te vinden op onze website www.sportclubwaag.nl, klik 

op ‘Lidmaatschap’ en vervolgens ‘Contributies’. 

 

Heb je vragen, mail dan naar penningmeester@sportclubwaag.nl. 

 

 

Contributietarieven 

per kwartaal 

1e activiteit 

zwemmen of tennis 

2e en volgende activiteit

(en) zwemmen of tennis 

Jeugdleden (tot 18 jaar) € 34 € 24 

Volwassenen € 50 € 40 

      

  1e activiteit 

zaalsport of roeien 

2e en volgende activiteit

(en) zaalsport of roeien 

Jeugdleden (tot 18 jaar) € 22 € 12 

Volwassenen € 37 € 27 

mailto:penningmeester@sportclubwaag.nl
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Op 2 juli en 27 augustus 2022 werd er in het zwembad van Doelum een cursus “Toezicht en Reddend 

Zwemmen” verzorgd voor de vrijwilligers bij onze zwemactiviteiten. Bij de zwemuren van WAAG 

moeten er namelijk altijd enkele gecertificeerde vrijwilligers (“toezichthouders”) aanwezig zijn. 

De cursus werd afgesloten met een korte zwemtest, die door de 10 deelnemers met goed resultaat 

werd afgelegd. Zij zijn nu klaar om het zwemseizoen 2022-2023 op een veilige en verantwoorde manier 

te begeleiden. 
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Er is niet zoveel nieuws te melden vanuit het tennissen, maar zo halverwege het seizoen mag ik toch wel 

zeggen dat het steeds heel leuk en gezellig gaat daar in de tennishal te Bennekom! 

 

Iedereen is enthousiast en er wordt veel gelachen ook al vliegen de ballen soms alle verkeerde kanten op. 

Wij zijn heel blij met onze beide trainsters Ria en Ingrid.  

 

Naast de training zorgen ze er ook nog vaak voor dat we even een wedstrijdje spelen. Dan mag het ook 

best even fanatiek gaan, want we willen allemaal toch wel graag winnen. Ook voor het komende jaar ho-

pen we op deze manier door te gaan. 

 

Piet Noordhuis  
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Hoogstraat 65, 6701 BP Wageningen 
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WAAG aanwezig op verschillende markten 

WAAG is de afgelopen periode goed vertegenwoordigd op de markten in de regio.  

 

Zo hebben Sijmen, Sjoerd en Bram namens 

WAAG op een banenmarkt en de Wageningse 

Molenmarkt gestaan, waar mensen meer infor-

matie konden krijgen over onze vereniging en 

een folder konden meenemen.  

 

Dit alles om WAAG te promoten; via deze 

weg willen we potentiële nieuwe deelnemers 

enthousiasmeren, maar ook vertellen hoe leuk 

het is om vrijwilliger te zijn bij WAAG.  

 

 

Op de banenmarkt in de bibliotheek van Wageningen stond vrijwilliger Sijmen samen met deelneemster 

Femke. Femke was erg enthousiast over haar deelname aan de WAAG-activiteiten en dit werkte heel 

aanstekelijk op de aanwezigen!  
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Vrijwilligersmiddag  

 

Op zaterdag 1 oktober was er een middag voor de  

vrijwilligers van WAAG.  

 

Een groep vrijwilligers bezocht “Het Depot” in Wageningen. 

Het Depot is een beeldengalerij, waar hedendaagse beeldhouw-

kunst wordt tentoongesteld. De nadruk ligt daarbij op torsen en 

fragmenten van menselijke lichamen. In Het Depot is  

interessante kunst te zien, die we met belangstelling hebben be-

keken.  

Het bezoek aan Het Depot werd afgesloten met koffie (of een 

drankje) en gebak in het restaurant van Het Depot. Anke en 

Jeannet hadden de vrijwilligersmiddag voorbereid. 

Gewaagd  - Nummer 2, 
december 2022 
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Herfstfeest 2022 

Op 6 november was het zover, het was Herfstfeest in Doelum in Renkum! Geen maaltijd maar wel veel 

lekkers en swingen op muziek met verzoeknummers. De deejays wisten de stemming erin te krijgen. 

Voor de feestgangers die wat rustiger aan wilden doen was er ook plek. Het was een gezellige boel. Met 

de quiz werden we uitgedaagd. Bijna iedereen wist de antwoorden, dat is knap. Bedankt Loes en Martin, 

jullie hebben het feest fantastisch georganiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margreet was 25 jaar lid en werd gehuldigd. Ze had en verrassing voor ons. Ze deelde haar verjaardags-

cadeau met ons en zo kreeg WAAG een cheque van haar t.w.v. € 1500,-. Geweldig Margreet, zo kan 

WAAG een mooie club blijven en we hopen dat je nog lang lid blijft! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor jong en oud was het een mooie avond die vraagt om een vervolg in 2023. Je ideeën om het feest 

nog leuker te maken zijn ook welkom. Je kunt ze sturen naar info@sportclubwaag.nl. Trouwens, 

ook als je wilt mee organiseren ben je welkom als sportief lid of vrijwilligers. Zo wordt het steeds meer 

een feest van ons allemaal!  

mailto:info@sportclubwaag.nl
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Adressen 

SPORTVERENIGING WAAG 

Postbus 72 

6700 AB Wageningen 

info@sportclubwaag.nl 

www.sportclubwaag.nl 

 

ING Bank NL 56 INGB 0004 3080 43 

 

 

VOORZITTER 

Anke Visserman 

voorzitter@sportclubwaag.nl 

 

INTERNE COMMUNICATIE 

Martine van Brakel 

infosport@sportclubwaag.nl 

026-3334510 

 

PENNINGMEESTER 

Jeannet Passchier 

penningmeester@sportclubwaag.nl 

 

LEDENADMINISTRATIE 

Ad Kapteijns 

0317-42 76 74 

adkapteij@gmail.com 

 

 

BESTUURSLEDEN ALGEMEEN 

Loes Laport 

06-46461257 

 

WERVING VRIJWILLIGERS 

Sijmen Vedder 

06-34908513 

infosport@sportclubwaag.nl 

 

 

 

 

 

ROEIEN I.S.M. VADA WAGENINGEN  (JACHTHAVEN 1) 

Zaterdag 14:00 – 15:30 

Inlichtingen Martha Bloemberg     -Tel  0317 – 417 220 

 

ZWEMMEN IN ZWEMBAD DE BONGERD, WAGENINGEN 

dinsdag  19.15 - 20.15 uur 

Inlichtingen  Ad Kapteijns  - Tel  0317 - 42 76 74 

 

woensdag 19.00 - 20.00 uur (individueel, groepsles en spel) 

Inlichtingen  Veronique Gommers  - Tel 06 52 40 71 90 

 

zaterdag  09.45 - 10.45 uur  

Inlichtingen  Sjoerd van Deventer  - Tel  06 16 34 29 83 

 

ZWEMMEN IN DOELUM, RENKUM 

zaterdag  10.00 - 12:30 uur (volwassenen, kinderen, zwemles) 

Inlichtingen Loes Laport  - Tel  06 46 46 12 57 

 

SPORTMIX AAN DE WULPLAAN 9 IN Ede 

Maandag 17:30 – 18.30 uur 

Inlichtingen Jeroen de Haas  - Tel 06 48 41 50 20 

 

TENNIS IN KELTENWOUD, LANGSCHOTERWEG 9 TE BENNEKOM 

dinsdag 17.30 – 19.00 uur 

Inlichtingen Piet Noordhuis  - Tel  0317 –31 76 49 

 

ZAALSPORT IN “DE AANLOOP”, HOOILANDPLEIN 1 te Wageningen 

donderdag  19.00 - 20.30 uur  

Inlichtingen.  Chris Jansen   - Tel  06 19 93 52 76 

  Chris Korteweg  - Tel 06 30 03 87 48 

 

 

 

Activiteiten bij WAAG 

  Eerste activiteit zwem-

men of tennis 

2e en volgende activiteit 

zwemmen of tennis 

Jeugdleden(tot 18 jaar) € 34 € 24 

Volwassenen € 50 € 40 

  Eerste activiteit 
zaalsport of roeien 

2e activiteit zaalsport of 

roeien 

Jeugdleden(tot 18 jaar) € 22 € 12 

Volwassenen € 37 € 27 

Contributie 2023  - per kwartaal 

*In Renkum wordt op zaterdagochtend aan een klein groepje kinderen zwemles (met 

als doel een diploma) gegeven. Naast het jeugdlidmaatschap rekent WAAG daarvoor € 

28 per maand, ofwel € 84 per kwartaal.  
De contributie wordt per kwartaal geïnd door middel van een incassomachtiging.  

In de zomermaanden loopt de contributie door. 
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