
VOORWOORD 

Dit is het zesde jaarverslag van de Stichting Gehandicapten 
Wassenaar (SGW). In 2013 heeft de SGW wederom de 
belangen behartigd van mensen binnen Wassenaar met een 
lichamelijke of verstandelijke beperking.  
Op lokaal en landelijk niveau hebben er politieke 
veranderingen plaatsgevonden. Zo is er in Wassenaar een 
wisseling gekomen van het college van bestuur. Voor de 
SGW betekende dat extra waakzaamheid voor een blijvende 
aandacht voor de doelgroep van de stichting. Op landelijk 
niveau heeft de rijksoverheid de gemeenten een grotere rol 
toegekend in de zorg voor chronisch zieken en 
gehandicapten, en er zijn nog meer veranderingen op dat 
gebied te verwachten. Deze ontwikkelingen kunnen positief 
zijn, maar alertheid blijft geboden. 
 
BESTUURSZAKEN 
 
Het algemeen bestuur is in 2013 vijf keer bij elkaar 
gekomen, en het dagelijks bestuur heeft twee keer 
vergaderd. De mailcommunicatie naar buiten toe en binnen 
het bestuur bleek ook dit jaar onmisbaar voor het uitwisselen 
van informatie en ideeën.  
Vanwege de vele andere activiteiten die het bestuurslid Inge 
Zweerts de Jong had, is zij uit het bestuur getreden. Cockie 
Verbeek heeft na vele jaren van grote inzet statutair haar 
bestuursfunctie moeten neerleggen. We zullen haar 
intensieve betrokkenheid missen.  
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Het bestuur was vertegenwoordigd bij de regionale 
bijeenkomsten van de regiotaxi, bij conferenties over het 
subsidiebeleid van de gemeente Wassenaar en bij twee 
conferenties van Zorgbelang.  
 
GEMEENTE 

Het dagelijks bestuur heeft twee maal regulier overleg gehad 
met wethouder Koser Kaya. Daarbij is er met name 
gesproken over de vraag hoe er effectiever kan worden 
omgegaan met toegankelijkheid binnen Wassenaar. Zo is er 
gesproken over het parkeerprobleem van fietsen in de 
Langstraat, maar ook over voorzieningen voor 
slechthorenden in gemeentelijke gebouwen. Er werd een 
werkgroep gevormd, bestaande uit enkele bestuursleden van 
de SGW en gemeenteambtenaren, teneinde praktische 
problemen snel en adequaat te kunnen aanpakken. Deze 
werkgroep heeft in 2013 verschillende malen vergaderd. Het 
concept van een werkgroep heeft de contacten over en weer 
zodanig verbeterd in vergelijking met vorige jaren, dat er 
ook betere afspraken konden worden gemaakt.  
 
BESTUUR 
 
De samenstelling van het algemeen bestuur van de SGW 
was per 31 december 2013 als volgt: 
 
Voorzitter:                 De heer J.M. Hupkes 
                                   Tel. 070 5110517  
                                   jmhupkes@gmail.com 
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Secretaris:                  Mevrouw M. Roorda van Eijsinga 
                                   Tel. 070 2203837  
                                   sgwassenaar@hotmail.com 
Penningmeester:        De heer P.D.W. Geerling  
                                   Tel. 070 5114785  
                                   mail@paul-geerling.eu 
Lid:                            De heer H. de Bruijn 
                                  Tel. 070 5118016  
                                   hermanj.de.bruijn@gmail.com 
Lid:                            De heer M. van der Feen 
                                   Tel. 070 5118453  
                                   mvdfeen@ziggo.nl 
Lid:                            Mevrouw H. Gazmararian 
                                   Tel. 070 5110032  
                                   o.h.@gazmararian.nl 
Lid:                            Mevrouw A. Mensink 
                                   Tel. 070 5117850  
                                   omensink@kpnmail.nl 
 

ACTIVITEITEN 

Toegankelijkheid 
Mede met het oog op de komende 
gemeenteraadsverkiezingen in 2014, heeft de SGW in 
samenspraak met de directeur van de Herenwegschool en 
een ambtenaar van de Gemeente, een oplossing gezocht en 
gevonden voor een betere toegankelijkheid van het 
stembureau in die school. Tijdens de werkzaamheden aan de 
nieuwe inrichting van het Kloosterland bleek dat sommige 
afvalcontainers op het milieueiland niet bereikbaar waren 
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vanuit een rolstoel of vanaf een scootmobiel. Tijdig overleg 
met de verantwoordelijke ambtenaar bij de gemeente heeft 
er voor gezorgd dat de containers nu voor iedereen 
bereikbaar zijn.  
 
Wisselprijs 
De Week van de Toegankelijkheid had in 2013 het thema 
‘Meer dan welkom’. Het bestuur van de SGW had er in dit 
kader voor gekozen om extra aandacht te besteden aan de 
mensen met een verstandelijke beperking. Omdat de 
kinderboerderij voor een deel gerund wordt door 
medewerkers met een verstandelijke beperking en omdat de 
boerderij in 2013 op grote schaal is verbeterd en 
toegankelijker is gemaakt, had de SGW besloten om de 
kinderboerderij bij de heropening de wisselprijs toe te 
kennen. Op deze manier beoogde de SGW niet alleen de 
toegankelijkheid van de boerderij extra waardering te geven, 
maar wilde zij tevens de groep van mensen met een 
verstandelijke beperking meer in het middelpunt van de 
aandacht te brengen. 
 
Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke 
beperking 
De wethouder Mevr. Koser Kaya bracht op uitnodiging van 
de SGW bezoeken aan de woonvoorzieningen “Rodenburg” 
en “de Haven” en zij maakte kennis met de zorgmanagers en 
een aantal cliënten.  

VOORZIENINGEN 
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Strandjutters 
Tijdens de mooie zomer is veel gebruik gemaakt van de 
verschillende strandrolstoelen voor volwassenen en 
kinderen, van de strandrollator en van de Tiralo. De 
gebroeders Westgeest hebben ook tijdens de zomer van 2013 
er weer voor gezorgd dat, dankzij de uitstekende stalling en 
het verrichten van klein onderhoud, ook strandgasten met 
een beperking op en top hebben kunnen genieten van het 
mooie weer, het strand en de zee.  
 
Zwemuurtje 
Ook in 2013 konden in het Sterrenbad mensen met een 
lichamelijke of (lichte) verstandelijke beperking elke 
woensdag van 11.00 tot 12.00 uur zwemmen in het 
‘doelgroepenbad’, 20 bij 10 meter groot en met water van 34 
graden. Dit gebeurde onder toezicht van een deskundig 
medewerker van het zwembad, die ook wanneer dat gewenst 
was de aanwezige tillift bediende. Diegenen die zelf het 
water in konden komen deden dat via de luie trap en de 
geleidelijk aflopende bodem. Voor het aan- en uitkleden 
moest men zelf zorg dragen; een eventuele helper mocht, 
tegen betaling van de normale toegangsprijs, mee zwemmen. 
De sfeer was uitstekend en als lotgenoten hielp men elkaar 
zo veel mogelijk, wanneer hulp gewenst was. Ook het 
enthousiasme van badmeester Mark Evertsen was zeer 
stimulerend. De leeftijd van de groep, die uit twintig 
deelnemers bestond, lag het afgelopen jaar tussen 20 en 80 
jaar. Van hen – zowel mannen als vrouwen – waren er 
wekelijks tien tot vijftien aanwezig. 
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Inloopspreekuur voor slechthorenden 
De contacten met de Nederlandse Vereniging voor 
Slechthorenden (NVVS) zijn door het bestuur geïntensiveerd 
en hebben geleid tot het instellen van een inloopspreekuur 
voor slechthorenden in de bibliotheek.  
 
VERTEGENWOORDIGINGEN 
 
Klankbordgroep 
Op 12 juni is een bijeenkomst georganiseerd voor de 
klankbordgroep. De opzet was dat de bezoekers net als in 
2012 aan de hand van vragen op een A4 een indruk zouden 
geven van wat er speelde onder de doelgroep. Helaas was 
het animo zo gering dat er gekozen is om ad hoc met de 
aanwezigen van gedachten te wisselen over knelpunten en 
problemen die er in Wassenaar bestaan voor mensen met een 
verstandelijke of lichamelijke beperking.  
 
Contacten met andere organisaties 
De SGW heeft contact gehad met de Federatie van 
Wassenaarse Ouderenorganisaties, de Stichting Bijbus, 
Sociaal Kontakt Wassenaar, de Stichting Welzijn Ouderen in 
Wassenaar, de Stichting Wassenaarse Zorgverlening, 
Florence, Zorgbelang Zuid-Holland West, Platform VG 
Haaglanden, Woonvoorziening “De Haven” van Middin, 
locatie Rodenburg van Philadelphia, Zorgboerderij Oliehoek 
en met Platform Gehandicapten Voorschoten.  
 
FINANCIELE VERANTWOORDING 
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De jaarrekening over 2013 sloot af met een klein overschot 
van €...*) De Gemeente Wassenaar had de aangevraagde 
subsidie van € 1200 ook voor het jaar 2013 verleend. 
Ondanks de teruglopende giften van donateurs, maar dankzij 
het feit dat er in 2013 geen bijzondere uitgaven hoefden te 
worden gedaan, is deze subsidie samen met de donaties 
kostendekkend geweest. Toch is duidelijk geworden dat de 
bijdragen die de stichting via donaties ontvangt 
onontbeerlijk zijn. De gespecificeerde jaarrekening en 
balans over 2013 staan op de  website van de Stichting 
Welzijn Ouderen Wassenaar (SWOZ): 
www.welzijn-ouderen.nl onder de knop Partners / 
Gehandicapten Wassenaar. 

*) De definitieve rekening moet nog worden opgemaakt en 
volgt begin maart. 

PLANNEN VOOR 2014 

. In 2014 zal gezocht worden naar een andere formule om de 
vinger aan de pols te houden van de doelgroep, aangezien de 
middag voor de klankbordgroep niet blijkt te voldoen.  
. Er zal opnieuw veel aandacht worden geschonken aan 
nieuwbouw en verbouw van openbare gebouwen en speciale 
woonvormen in Wassenaar. 
. In het kader van de toegankelijkheid zal de SGW het 
komende jaar weer de wisselprijs toekennen aan een nader te 
bepalen gebouw, locatie of instantie. 
. De stichting zal zich opnieuw inzetten voor de 
toegankelijkheid van het strand. 
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. Vanwege het grote succes van het zwemuurtje in 2013 zal 
de SGW in 2014 proberen om deze voorziening uit te 
breiden met een tweede uur, op dezelfde voorwaarden.  
. De notitie ‘Kent u me nog?’ zal door de SGW nadrukkelijk 
ondersteund en verspreid worden om mensen met een 
verstandelijke beperking extra onder de aandacht te brengen. 
 
 
 
TENSLOTTE 
 
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 
130205877 van de Stichting Gehandicapten Wassenaar, ten 
name van de penningmeester en onder vermelding van 
‘Donatie’.  
De SGW zal u hiervoor zeer erkentelijk zijn. 
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