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   JAARVERSLAG  2018 

 

  Stichting Gehandicapten Wassenaar 

 
 

 

 

VOORWOORD 

 

Voor u ligt het jaarverslag over 2018 van de Stichting. Daarin wordt per 
onderwerp weergegeven welke activiteiten de Stichting in 2018 heeft 
ontplooid om haar doelstelling, Wassenaarse gehandicapten zo veel 
mogelijk in staat te stellen zelfstandig te blijven functioneren, dichterbij te 
brengen.  

Als voorzitter wil ik in dit voorwoord iedereen bedanken die ertoe heeft 
bijgedragen die doelstelling te realiseren. 

Ik wens u veel leesplezier bij het lezen van ons jaarverslag. 

 

Voorzitter SGW  

Jisk Heslinga 

 

 

 

 



 

2 

BESTUURSZAKEN 

Het bestuur heeft in 2018 vijf keer vergaderd. In 2018 zijn toegetreden tot  
het bestuur: de heren G.H.J. Bonke en N. van Dam. Na 8 jaar heeft de heer 
H.J. de Bruijn het bestuur eind 2018 verlaten, na afloop van zijn uiterlijke 
termijn. We danken de heer De Bruijn zeer hartelijk voor zijn kundige inzet 
en zullen zijn expertise en inzet node missen. Ook heeft de heer J.A.M. van 
der Kleij zich teruggetrokken, aangezien hij is toegetreden tot de 
gemeenteraad. Met het vertrek van de heer De Bruijn zijn de rollen als volgt 
verdeeld, voorzitter is de heer Heslinga, penningmeester de heer Bonke. 
Secretaris  blijft mevr. Kubbinga. 

 

BESTUUR 

De samenstelling van het bestuur van de SGW per 31 december 2018 is als 
volgt: 

 

Voorzitter: De heer dr. J.M. Heslinga (jmheslinga@hotmail.com) 

Secretaris: Mevr. Y. Kubbinga (ykubbinga@gmail.com) 

Penningmeester: De heer G.H.J. Bonke (gerrit.bonke@gmail.com) 

Lid: De heer V. Burgwal (vburgwal@ziggo.nl) 

Lid: De heer N. van Dam (nicovandam@ziggo.nl) 

Adres SGW secretariaat: 

p/a van Zuylen van Nijeveltstraat 132, 2242AV Wassenaar 

email: gehandicaptenwassenaar@gmail.com  

Website:	www.sgwassenaar.nl 
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ACTIVITEITEN 

 

Gemeente 

In 2018 is er overleg met de wethouders geweest. 

 

In mei is dat met de heer Doorn geweest, met als onderwerpen 

• Toegankelijkheid stembureaus 
• Toegankelijkheid Gemeentekantoor 
• Ongehinderd app 
• Verhouding ASD en SGW 

 
In oktober resp. november werden met resp. mevrouw Zweerts de Jong en 
mevr. De Ridder kennismakingsgesprekken gevoerd. Daarbij kwamen 
ondermeer aan de orde de observatie in de raad rondom de aansluiting 
tussen de gehandicaptenzorg en de afstemming van de gemeente met de 
SGW. 
 
Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 

Er zijn overleggen gevoerd met ASD om af te stemmen hoe we kunnen 
samenwerken. Specifiek hebben we gesproken over onze gezamenlijke 
aanpak rondom de vervoersproblematiek. Verdere gesprekken met de ASD 
worden later voorzien.  

 

Zwemuurtjes in het Sterrenbad                                                                                                 

Gedurende het gehele jaar 2018 konden in het Sterrenbad van Sport Plaza 
mensen met een lichamelijke of (lichte) verstandelijke beperking op twee 
dagen terecht voor een zwemuurtje in het ‘doelgroepenbad’. Dit bassin meet 
een oppervlakte van 20 bij 10 meter en biedt een watertemperatuur van 34 
graden. Elke maandag van 14.00 tot 15.00 uur en woensdag van 11.00 tot 
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12.00 uur maken gemiddeld 15 personen van deze in 2011 door de SGW 
geïnitieerde mogelijkheid gebruik.  

Op de maandagen worden er eerst gedurende 20 minuten oefeningen op 
muziek gedaan en daarna is het vrij zwemmen. Op de woensdagen is het 
helemaal vrij zwemmen. De leeftijd van de deelnemers lag het afgelopen 
jaar tussen 15 en 85 jaar.  

Het zwemmen vindt plaats onder toezicht van een deskundig en hulpvaardig 
medewerker van het zwembad, die ook wanneer dat gewenst is, de 
aanwezige badlift bedient. Deelnemers die zelf het water in kunnen komen, 
doen dat via de luie trap en de geleidelijk aflopende bodem. Voor het aan- 
en uitkleden moet men zelf zorg dragen; een eventuele helper mag, tegen 
betaling van de normale toegangsprijs, mee zwemmen.  

Mede dankzij het enthousiasme van badmeester Mark Evertsen is het 
steeds uitermate gezellig. Lotgenoten helpen elkaar zo veel mogelijk, 
wanneer er hulp gewenst is.  

Omdat de vraag naar een professioneel begeleid beweegprogramma voor 
ouderen die vitaler willen bewegen of moeten revalideren nog steeds groot 
is, blijft er door de directie van Sportplaza/Sterrenbad gedacht worden aan 
uitbreiding van de faciliteiten. Ook zal worden geprobeerd mensen met een 
visuele beperking te interesseren voor dit doelgroepenbad. 

 

WisselprijsToegankelijkheid 

In de Week van de Toegankelijkheid richten we ons op het voorkomen en 
oplossen van belemmeringen, zodat mensen met een beperking of 
chronische ziekte overal kunnen meedoen en elkaar kunnen ontmoeten. Met 
uiteindelijk doel dat: 

● iedereen op voet van gelijkheid kan deelnemen aan alle dingen die 
voor andere mensen ook vanzelfsprekend zijn, 
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● de maatschappij fysiek toegankelijk is voor mensen met een 
beperking, 

● mensen met een beperking zich overal welkom voelen, informatie 
begrijpelijk is voor mensen met een beperking, 

● mensen met een beperking zelfstandig kunnen handelen, 

● mensen met een beperking vrij zijn om hun eigen keuzes te maken. 

Tijdens deze week waren in verschillende gemeenten activiteiten om 
aandacht te vragen voor een verbetering van de toegankelijkheid, zodat ook 
mensen met een beperking gewoon mee kunnen doen. Als thema had de 
SGW “meedoen in de sport” gekozen. 

De prijs voor 2018 werd door SGW toegekend aan de gebroeders Westgeest 
van de parkeerplaats  Zeelust bij de Wassenaarse slag. Zij zetten zich al 
jarenlang in door de strandvoorzieningen van SGW uit te geven en te 
beheren.  

  
 

 

VOORZIENINGEN 

 

Strandvoorzieningen 

De SGW biedt de volgende voorzieningen aan: 1 Tiralo strandrolstoel voor 
in het water, 3 Jutters Strandrolstoelen voor op het strand, 1 Easyroller 
Strand rollator. 

Van de drie Jutters is de hele zomer weer intensief gebruik gemaakt. 
Zodanig zelfs dat er nieuwe banden en wielen moesten worden gemonteerd. 
Ook van de Tiralo is dankzij de mooie en lange zomer dankbaar gebruik 
gemaakt. De Tiralo is een strandstoel voor mensen met een beperkte 
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mobiliteit, waarmee met behulp van een begeleider over het strand tot in het 
water kan worden gereden en op het water gedreven.   

De SGW is de gebroeders Westgeest, de exploitanten van parkeerterrein 
Zeelust, zeer erkentelijk voor het verschaffen van onderdak van onze 
strandvoorzieningen en het beheer en onderhoud ervan gedurende het 
strandseizoen. 

Vermeldenswaard is daarnaast dat er bij beach club BAIT een invalidentoilet 
beschikbaar is. 

 

 

VERTEGENWOORDIGINGEN 

 

Contacten met andere organisaties 

 

De SGW had in 2018 contacten met de Federatie van Wassenaarse 
Ouderenorganisaties, de Stichting Bijbus, Sociaal Kontakt Wassenaar, de 
Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar, de Stichting 
Wassenaarse Zorgverlening, Florence, Zorgbelang Zuid-Holland West, 
Platform VG Haaglanden, Woonvoorziening "De Haven” van Middin, locatie 
Rodenburg van Philadelphia, Gemiva, de Adviesraad Sociaal Domein 
Wassenaar, het Platform Gehandicapten Voorschoten. 

	

FINANCIELE  VERANTWOORDING 

 

De jaarrekening sloot in 2018 met een klein tekort van euro 54,68. Een 
onttrekking aan het projectenfonds ten bedrage van euro 1.000 was 
noodzakelijk omdat we van de Gemeente Wassenaar  geen subsidie meer 
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kregen en we te kampen hadden met reparatie en groot onderhoud van onze 
strandrolstoelen, die aan nieuwe wielen toe waren. 

Voorlopig is er nog voldoende saldo op de spaarrekening om de kosten op 
te vangen, maar bijdragen van donateurs blijven onontbeerlijk.  

Nieuwe donateurs zijn daarom zeer welkom. Wij zijn een ANBI stichting, 
waardoor een gift (onder voorwaarden, zie de site van de Belastingdienst) 
fiscaal aftrekbaar is. 

 

Ons bankrekeningnummer is NL32 RABO 0130 2058 77 ten name van de 

Stichting SGW. 

 

Het volledige financiële verslag is naast dit jaarverslag gepubliceerd op onze 
website www.sgwassenaar.nl. 

 

 

 

PLANNEN VOOR 2019 

 

De SGW zal zich ook in 2019 weer sterk maken voor een optimaal 
leefklimaat voor mensen in Wassenaar met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking. Concrete plannen in 2019 zijn het verbeteren van 
de faciliteiten in openbare ruimten en (openbare) gebouwen, denk dan bijv. 
aan invalidentoiletten. 


