
Jaarverslag 2012 
  
VOORWOORD 
U heeft momenteel het vijfde jaarverslag van de Stichting Gehandicapten Wassenaar (SGW) in handen; een 
eerste lustrum dus voor de stichting. Er zijn in de afgelopen vijf jaar veel activiteiten ontplooid, die altijd tot 
doel hadden om de belangen te behartigen van personen binnen Wassenaar met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking. In dit verslag kunt u lezen wat de SGW in 2012 in dat kader heeft ondernomen om, 
waar gewenst, de situatie voor deze doelgroep te verbeteren. Een niet aflatende aandacht voor knelpunten 
bleek ook in het afgelopen jaar weer nodig te zijn. Hierbij was de digitale communicatie via de mail een niet 
meer weg te denken middel voor onderlinge uitwisseling van informatie en denkbeelden binnen het bestuur. 
  
BESTUURSZAKEN 
Het algemeen bestuur heeft in 2012 vijf keer vergaderd en het dagelijks bestuur twee keer. Er hebben wat 
betreft de samenstelling in 2012 geen wijzigingen plaatsgevonden. Het bestuur heeft vier maal 
deelgenomen aan het regionaal overleg via Zorgbelang en het heeft twee werkbezoeken afgelegd, namelijk 
aan Zorgboerderij De Oliehoek in Wassenaar en aan Middin in Den Haag, een werkcentrum met 
dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. 
  
GEMEENTE 
Het dagelijks bestuur heeft twee maal regulier overleg gehad met de toenmalige wethouder Van Dijk. 
Daarbij is er in het bijzonder gesproken over de vervoersvergoeding, het onderzoek naar gebruik van 
scootmobielen in Wassenaar en over de dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten. Meer in het 
algemeen zijn zaken aan de orde gekomen die de Gemeente aangingen ten behoeve van de doelgroep van 
de SGW. Het algemeen bestuur is in zijn geheel nog een keer met de wethouder in gesprek gegaan om de 
stagnatie van de uitvoering van het Tienpuntenplan te bespreken. Dit in 2011 door de SGW opgezette plan 
behelst tien activiteiten die in samenspraak met de Gemeente de toegankelijkheid van bepaalde gebieden in 
het dorp moeten verbeteren. 
  
BESTUUR 
De samenstelling van het algemeen bestuur van de SGW per 31 december 2012: 
Voorzitter: De heer J.M. Hupkes 
Secretaris: Mevr. M. Roorda van Eijsinga 
Penningmeester: De heer P.D.W. Geerling 
Lid: De heer H. de Bruijn 
Lid: De heer M. van der Feen  
Lid: Mevr. H. Gazmararian 
Lid: Mevr. A. Mensink 
Lid: Mevr. C. Verbeek 
Lid: Mevr. I. Zweerts de Jong 
  
ACTIVITEITEN 
Wisselprijs 
Ook in 2012 heeft de SGW aandacht besteed aan de landelijke week van de toegankelijkheid. Er werd 
besloten om aan de hand van een vragenlijst van de VCP (Versterking Cliënten Positie) de 
klantvriendelijkheid te beoordelen van vier supermarkten, te weten Aldi, C-1000, Albert Heijn en Digros. Bij 
alle vier de zaken bleek de bejegening door het personeel goed. Uiteindelijk kreeg Albert Heijn de prijs 
omdat er een altijd bemande servicebalie aanwezig is en omdat er in de ruime paden steeds veel personeel 



is om, indien gewenst, klanten te helpen met het vinden en/of pakken van artikelen. Met name ook voor 
klanten met een verstandelijke beperking gold dat aspect bij de beoordeling als een gunstige factor. De 
filiaalhouder was zeer trots op zijn prijs en heeft het daarbij aangeboden ceramieken ‘wisselbord’ duidelijk 
zichtbaar in de winkel opgehangen. De feestelijke overhandiging ter plaatse, door de voorzitter van de 
SGW, de heer Hupkes, kreeg aandacht in de Wassenaarse media. 
  
Tienpuntenplan 
De SGW is in 2012 verder gegaan met het uitwerken van het Tienpuntenplan. Wethouder Dekker, die in 
2011 ter aanmoediging de wisselprijs voor toegankelijkheid van de openbare ruimte in ontvangst had 
genomen namens de Gemeente, had beloofd om de knelpunten in het Tienpuntenplan aan te (laten) 
pakken. Toen deze actie leek te zijn gestagneerd van de kant van de Gemeente, heeft de SGW bij B&W er 
krachtig op aangedrongen om er alsnog mee aan de slag te gaan. Daaruit is een werkgroep ‘schouw’ 
voortgekomen, bestaande uit gemeenteambtenaren en vertegenwoordigers van de SGW. Het doel van de 
schouw was om samen concrete oplossingen te bedenken voor gebrekkige toegankelijkheid in bepaalde 
gebieden van het dorp, opdat die door de betreffende ambtenaren zouden kunnen worden uitgevoerd. Na 
de eerste schouw eind juni is er overleg geweest tussen de Gemeente en de winkeliersvereniging over de 
knelpunten. Het ingenieursbureau en de afdeling Beleid van de Gemeente hadden vervolgens een lijst met 
verbeterpunten opgesteld waar geld voor gegenereerd zou moeten worden. Er is nog eenmaal overleg 
geweest tussen de SGW en wethouder Van Dijk, maar na de ontbinding van het college in november was 
het niet meer mogelijk om beslissingen te nemen ter verbetering van de genoteerde problemen. De SGW 
hoopt van harte dat de nieuwe wethouders zich op hun beurt in 2013 zullen gaan bezig houden met het 
inmiddels ook aan hen overhandigde Tienpuntenplan. 
  
Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking 
De SGW heeft zich ook in 2012 weer ingezet voor een positieve beeldvorming, integratie en voor een goed 
sociaal functioneren van mensen met een verstandelijke beperking. De kwalitatieve en kwantitatieve zorg 
werd bewaakt, zeker ook met het oog op de aangekondigde bezuinigingen en decentralisatie, waardoor een 
aantal taken van de AWBZ zouden worden overgeheveld naar de WMO. 
  
Zwemuurtje 
Iedere woensdag van 11.00 tot 12.00 uur was in 2012 het doelgroepen bad van het Sterrenbad beschikbaar 
voor mensen met een lichamelijke of (lichte) verstandelijke beperking. Dit bad van 20 bij 10 meter heeft een 
geleidelijk aflopende bodem en is toegankelijk via een zogenoemde luie trap. De watertemperatuur is 34 
graden, dus bijvoorbeeld ook heel geschikt voor mensen met een spierziekte of met reuma. Er is toezicht 
door een deskundige medewerker van het zwembad, die zo nodig ook behulpzaam kan zijn bij het te water 
laten van deelnemers door middel van een speciale rolstoellift. De regel is wel dat een deelnemer zelf, 
indien nodig, voor een begeleider zorgt om geholpen te worden tot aan de badrand en na het zwemmen 
vanaf de badrand.  Zo’n begeleider mag voor een normale toegangsprijs mee zwemmen. Een bestuurslid 
van de SGW heeft in 2012 regelmatig de rol van begeleider op zich genomen. Soms kon ook een van de 
medezwemmers enige hulp bieden, hetgeen getuigde van een goede sfeer onder de deelnemers; zij zagen 
in elkaar lotgenoten en deelden lief en leed. Het enthousiasme van badmeester Mark Evertsen droeg zeker 
ook bij aan het zwemplezier. De wekelijkse opkomst was groot: van een groep van ongeveer 20 personen, 
zowel mannen als vrouwen, waren er steeds zo’n 10 tot 15 aanwezig. De leeftijd lag tussen 20 en 90 jaar. 
  
VOORZIENINGEN 
Strandjutters 
In april kreeg de SGW een nieuwe strandjutter van Vegro. Deze jutter werd bij de Vegro thuiszorgwinkel 
feestelijk aangeboden door ‘Poseidon’ en twee ‘waternymfen’. Voor de kapotte Jutter Wombat werd in 



november een nieuw onderdeel besteld, waarna de werkers van de fietsenwerkplaats van de Vrijwilligers 
Centrale Wassenaar (VCW) ervoor gezorgd hebben dat deze Jutter ook weer in roulatie kwam. De 
vrijwilligers helpen tevens bij het onderhoud van het strandmaterieel van de SGW, waartoe ook de 
strandrollator behoort. 
  
Vervoer 
Het vervoer voor personen met een rolstoel is in 2012 definitief overgedragen aan de SWZ (Stichting 
Wassenaarse Zorgverlening). Alleen bij de zogenoemde kerstritten vervulde de SGW nog een rol. 
  
VERTEGENWOORDIGINGEN 
Klankbordgroep 
Op 13 juni was er een bijeenkomst van de klankbordgroep. De aanwezigen moesten drie, op papier 
geschreven, vragen beantwoorden: 1. Wat houdt u bezig? 2. Waarover bent u tevreden? 3. Waarover bent u 
minder tevreden? De volgende punten kwamen daaruit naar voren: 
. De toegankelijkheid van met name de stoepen vormde voor veel aanwezigen een probleem; vooral 
verkeerd geparkeerde fietsen en ook andere objecten zoals reclameborden en terrasstoelen bleken een 
bron van ongemak te zijn. Men zag graag dat het repressieve (politie)toezicht intensiever zou worden. 
. De beleidsveranderingen bij de overheid baarden grote zorgen. 
. Over Infomaat waren de aanwezigen heel tevreden, en ook het functioneren van Welzorg bleek naar hun 
mening duidelijk verbeterd te zijn ten opzichte van het jaar daarvoor. 
. De houding van de Gemeente ten aanzien van voorkomende problematiek binnen de doelgroep liet in de 
ogen van de aanwezigen te wensen over; de interne en externe communicatie werd als slecht beoordeeld, 
en er werd weinig betrokkenheid ervaren van de kant van de Gemeente. 
. Over de Regiotaxi was men, vooral wat betreft de communicatie, slecht te spreken; als gevolg daarvan 
gebruikte men de taxi liever niet dan wel. 
. Men stelde dat ten gevolge van de verlaging van de kilometervergoeding, zowel via Valys als via lokaal 
vervoer, de mobiliteit was beperkt. 
  
Contacten met andere organisaties 
De SGW had wederom nauw contact met de Federatie van de Wassenaarse Ouderenorganisaties (FWO), 
de Stichting Bijbus, Sociaal Kontakt Wassenaar (SKW), de Stichting Welzijn Ouderen in Wassenaar 
(SWOW), de Stichting Wassenaarse Zorgverlening (SWZ), Florence, Zorgbelang Zuid-Holland West, 
Platform VG Haaglanden, lokale cliëntenraad woonvoorziening ‘De Haven’ van Middin, locatie Rodenburg 
van Philadelphia, en de zorgboerderij De Oliehoek. Bovendien is de SGW in Leidschendam aanwezig 
geweest op een symposium dat door de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) was 
georganiseerd. 
  
FINANCIËLE VERANTWOORDING 
Van de Gemeente heeft de SGW in 2012 wederom een subsidie van € 1200,00 ontvangen. Hoewel de 
giften van donateurs in 2012 zijn teruggelopen, kan de Stichting het jaar toch nog afsluiten met een positief 
saldo van € 28,62. Voor de hierboven genoemde kerstritten was er een klein bedrag gereserveerd, maar 
dankzij de bereidheid van de vrijwilligers van de SWZ om de rolstoelbus ook tijdens de kerstdagen te rijden, 
hoefde die reserve niet te worden aangesproken. 
  
PLANNEN VOOR 2013 
De SGW zal zich ook in 2013 weer sterk maken voor een optimaal leefklimaat voor personen binnen 
Wassenaar met een lichamelijke of verstandelijke beperking. 
Tevens zal er weer veel aandacht worden besteed aan de verdere uitvoering van het Tienpuntenplan. 



  
TOT SLOT 
De SGW is een vrijwilligersorganisatie die, afgezien van een kleine tegemoetkoming van de Gemeente, 
geen inkomsten heeft. Elke donatie is dan ook zeer welkom. Mocht u een gift willen doen, dan kan dat op 
bankrekeningnummer NL32 RABO 0130 2058 77 van de Stichting Gehandicapten Wassenaar, ten name 
van de penningmeester en onder vermelding van ‘Donatie’. 
De SGW zal u hiervoor zeer erkentelijk zijn. 
 


