
JAARVERSLAG 2014  
Stichting Gehandicapten Wassenaar 
 
 
VOORWOORD 
 
Voor u ligt het jaarverslag over 2014 van de Stichting. Daarin wordt per 
onderwerp weergegeven welke activiteiten de Stichting in 2014 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 ieder bedanken die er toe 
heeft bijgedragen die doelstelling dichterbij te brengen. 
 
In 2014 zijn er in ieder geval twee zaken die er voor ons uitspringen, 
zonder de andere activiteiten tekort te willen doen.  
 
Allereerst is dat het feit dat in het Centrum verkeersplan nadrukkelijk 
rekening is gehouden met de belangen van gehandicapten. Dit is uiteraard 
mede dankzij de inspanningen van de Stichting, maar niet onvermeld mag 
blijven is dat onze inbreng zowel op ambtelijk, bestuurlijk en politiek niveau 
op zijn juiste waarde werd geschat. Wat ons betreft dus een compliment 
voor de gemeente Wassenaar. 
 
Daarnaast kan hier niet onvermeld blijven dat onze scheidend Voorzitter 
Hans Hupkes, ter gelegenheid van zijn vertrek is onderscheiden met de 
gemeentelijke erepenning voor zijn vele  
verdiensten voor de Gemeente Wassenaar. 
 
Ik wens U veel leesplezier bij het lezen van ons jaarverslag. 
 
 
 
 



BESTUURSZAKEN 
Het algemeen bestuur heeft in 2014 vijf keer vergaderd en het dagelijks 
bestuur twee keer. De wijzigingen in 2014 zijn als volgt: Hans Hupkes is 
opgevolgd door Pim van der Locht als voorzitter. Yvonne Kubbinga is 
toegetreden etc. Het bestuur heeft meerdere werkbezoeken afgelegd. In 
2014 is mevrouw A. Mensink vertrokken, wij danken haar hartelijk voor 
haar inzet. 
  
GEMEENTE 
 
Gesproken met gemeente?  
 
BESTUUR 
De samenstelling van het algemeen bestuur van de SGW per 31 december 
2014: 
Voorzitter: De heer P. van de Locht (locht099@kpnmail.nl) 
Secretaris: Mevr. M. Roorda van Eijsinga (sgwassenaar@hotmail.com) 
Penningmeester: De heer P.D.W. Geerling (mail@paul-geerling.eu) 
Lid: De heer M. van der Feen (mvfeen@ziggo.nl) 
Lid: Mevr. H. Gazmararian (o.h.@gazmararian.nl) 
Lid: De heer H. de Bruijn (hermanj.de.bruijn@gmail.com) 
Lid: Mevr. Y. Kubbinga (ykubbinga@gmail.com) 
 
 
ACTIVITEITEN 
 
Wisselprijs 
In 2014 heeft de SGW wél meegedaan aan de landelijke Week van de 
Toegankelijkheid, maar is niet het landelijke thema gevolgd. In plaats 
daarvan onderzochten bestuursleden van de SGW de toegankelijkheid van 
de Wassenaarse restaurants. Daarbij werd vooral gekeken naar de 
aanwezigheid en bereikbaarheid van een gehandicaptentoilet. Ook de 
aanwezigheid van goed zichtbare gehandicaptenparkeerplaatsen vlakbij de 



entree van een restaurant speelde een belangrijke rol. "Familierestaurant 
de Schulpwei" heeft de toegankelijkheidswisselprijs verdiend, omdat 
gehandicapten zich er welkom voelen. De goede voorzieningen voor 
gehandicapten in en rond het restaurant zijn aangebracht tijdens de laatste 
verbouwingen van het restaurant. Het is te hopen dat dit voorbeeld door 
andere restaurants gevolgd kan worden. 
 
 
VOORZIENINGEN 
 
Strandjutters 
In 2014 bleek dat één van de grote Jutters niet meer gerepareerd kon 
worden en moest ook afscheid worden genomen van de zogenaamde 
Kinderjutter. In nauw overleg met de familie Westgeest heeft de SGW 
besloten op zoek te gaan naar sponsoring voor een nieuwe klassieke 
Jutter. In november meldde het  Rabobank Stimuleringsfonds dat zij een 
Jutter zouden sponsoren. De nieuwe strandrolstoel zal in de winter besteld 
worden, zodat we in het nieuwe strandseizoen de beschikking zullen 
hebben over drie goede Jutters. 
 
Mensen met een verstandelijke beperking.  
Platform VG Haaglanden heeft in samenwerking met de SGW een inspraak 
reactie conceptbeleidsplan transitie sociaal domein ingediend. De SGW 
(Hanna Gazmararian) heeft tijdens de hoorcommissie Mens en 
Maatschappij deze reactie mondeling toegelicht.  
 
VERTEGENWOORDIGINGEN 
 
Regiotaxi 
Al enkele jaren is een bestuurslid van de SGW aanwezig bij de 
bijeenkomsten van het Consumentenplatfm Regiotaxi Haaglanden, en laat 
daar het Wassenaarse geluid horen vanuit het perspectief van de 
gehandicapte consument . In 2015 zal de Metropoolregio Rotterdam-Den 



Haag de vervoersautoriteit zijn. Omdat het openbaar vervoer in Rijnmond 
anders was georganiseerd dan in Haaglanden, moesten beide 
voorzieningen goed op elkaar worden afgestemd. 
 
Johan de Wittlaan e.o. 
De gemeente Wassenaar heeft een bestuurslid van de SGW uitgenodigd 
om mee te praten over de herinrichting van de Johan de Wittstraat en 
omgeving. Dat onze inbreng nuttig is bleek wel uit het feit dat de andere 
genodigden zich nooit gerealiseerd hadden dat een weg voor veel 
gehandicapten soms obstakels of onveiligheid kan veroorzaken. Omdat de 
uitvoering van dit verkeersproject nog moet beginnen, zal onze inbreng 
zeker volgend jaar nog gewenst en nodig zijn.  
 
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 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, Koninklijke Visio Leiden. SGW heeft een schouw gedaan van 
het nieuwe Gezondheidscentrum. 
 
Zwemuurtje 
Ook in 2014 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’. Dit bassin meet een oppervlakte van 20 
bij 10 meter en een watertemperatuur van 34 graden. Het zwemmen vindt 
plaats onder toezicht van een deskundig medewerker van het zwembad, 
die ook wanneer dat gewenst is, de aanwezige tillift bedient. Diegenen 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. De sfeer was, mede dankzij het enthousiasme van 
badmeester Mark Evertsen,  weer uitstekend. Lotgenoten hielpen elkaar zo 
veel mogelijk, wanneer er hulp gewenst was. De leeftijd van de groep, die 
het gehele jaar uit ongeveer 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. Omdat er behoefte was aan meer 
zwemtijd, heeft de directie van het Sterrenbad een tweede MIVA-uurtje 
mogelijk gemaakt. Dat is iedere maandagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur. 
Het aantal bezoekers van deze faciliteit bedroeg gemiddeld zes. 
 
FINANCIELE VERANTWOORDING 
 
De jaarrekening sloot in 2014 met een tekort van € 295,79. Van de 
Gemeente Wassenaar kregen wij een subsidie van € 450. Dit was de 
laatste keer dat wij een subsidie kregen. Voorlopig is er nog voldoende 
saldo op de spaarrekening om de kosten op te vangen. Maar de bijdragen 
van onze donateurs zijn onontbeerlijk. Nieuwe donateurs zijn daarom zeer 
welkom. Het volledige financiële verslag staat op onze website bij  
www.welzijn-ouderen.nl onder “partners” . 
 
Ons bankrekeningnummer is NL32 RABO 0130 2058 77 ten name van de 
Stichting SGW. 
 
PLANNEN VOOR 2015 
 
De SGW zal zich ook in 2015 weer sterk maken voor een optimaal 
leefklimaat voor mensen in Wassenaar met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking. Concrete plannen in 2015 zijn een scootmobiel 
uitje en afstemming met de gemeente. Door de overheveling van taken 
naar de gemeente zal de SGW vaker worden uitgenodigd als 
gesprekspartner. Verder nemen we in 2015 een nieuwe StrandJutter in 
gebruik. 


