
 

JAARVERSLAG 2015  
Stichting Gehandicapten Wassenaar 
 
 
VOORWOORD 
 
Voor u ligt het jaarverslag over 2015 van de Stichting. Daarin wordt per 
onderwerp weergegeven welke activiteiten de Stichting in 2015 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 2015 zijn er in ieder geval twee zaken die er voor ons uitspringen, 
zonder de andere activiteiten tekort te willen doen.  
 
Allereerst  wil ik vermelden dat wij in 2015 de eerste scootmobiel tocht in 
Wassenaar georganiseerd hebben. Dankzij de niet aflatende inzet van 
Herman de Bruijn, de medewerking van de gemeente en vrijwilligers die als 
verkeersregelaar wilden optreden was dit een groot succes en 
beantwoordde dit duidelijk aan een behoefte. 
 
Daarnaast kan hier niet onvermeld blijven dat wij dit jaar, wegens het 
verlopen van de statutaire termijn, afscheid hebben moeten nemen van 
twee trouwe bestuursleden. Onze onvolprezen penningmeester Paul 
Geerling en Hannah Gazmarian, die de belangen van verstandelijk 
gehandicapte kinderen als geen ander kon behartigen. 
 
Ik wens u veel leesplezier bij het lezen van ons jaarverslag. 
 
Voorzitter SGW 

Pim van de Locht 
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BESTUURSZAKEN 

Het algemeen bestuur heeft in 2015 vijf keer vergaderd en het dagelijks 
bestuur twee keer. De wijzigingen in 2015 zijn als volgt:. In 2015 zijn 
toegetreden tot  het bestuur: mevrouw J. van Emmerik, de heer V. Burgwal 
en mevrouw R. van Geffen. In 2015 hebben we, wegens het bereiken van 
de maximale zittingsduur, afscheid moeten nemen van  mevrouw H. 
Gazmararian en heer P. Geerling. Wij danken hun hartelijk voor hun inzet. 
  
 
BESTUUR 
 
De samenstelling van het algemeen bestuur van de SGW per 31 december 
2015 is als volgt: 
 
Voorzitter: De heer P. van de Locht (locht099@kpnmail.nl) 
Secretaris: Mevr. M. Roorda van Eijsinga (sgwassenaar@hotmail.com) 
Penningmeester: De heer H. de Bruijn (hermanj.de.bruijn@gmail.com) 
Lid: De heer M. van der Feen (mvfeen@ziggo.nl) 

Lid: Mevr. J. van Emmerik (missbucket@outlook.com) 
Lid: De heer V. Burgwal (vburgwal@ziggo.nl) 

Lid: Mevr. Y. Kubbinga (ykubbinga@gmail.com) 
Lid: Mevr. R. van Geffen (rita.v.geffen@gmail.com) 
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ACTIVITEITEN 
 
Gemeente 
 
Naar aanleiding van klachten vanuit de Bonte Os van bewoners die gekort 
zouden worden op huishoudelijke hulp, heeft het dagelijks bestuur  een 
gesprek gehad met wethouder Doorn. De wethouder heeft ons verzekerd 
dat de gemeente nooit zal korten op geld voor huishoudelijke hulp zonder 
eerst een keukentafelgesprek te voeren, en dat uitsluitend de gemeente 
deze gesprekken mag voeren. Verder zal de gemeente maatwerk moeten 
leveren en gaat het niet in de eerste plaats om een bezuiniging. 

 
Wisselprijs 

Ook in 2015 heeft de SGW tijdens de Week van de Toegankelijkheid een 
eigen thema gevolgd. Besloten werd om de strandpaviljoens te 
inspecteren. 

Nadat de algemene toegankelijkheid van het strand de laatste jaren al 
verbeterd was door betonnen platen bij de strandpaviljoens, is het ons 
opgevallen dat ook de toegang en begaanbaarheid voor gehandicapten 
van enkele paviljoens verbeterd was. Wat wij echter misten, en waar vaak 
om gevraagd is, was een gehandicaptentoilet op het strand. Tot onze grote 
vreugde had Strandhuis de Gouden Bal een nieuw gebouw neergezet met 
daarin een gehandicaptentoilet. Zij kregen derhalve de 
Toegankelijkheidswisselprijs overhandigd door Pim van de Locht. 
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Zwemuurtjes in het Sterrenbad  2015 

   

Gedurende het gehele jaar 2015 konden in het Sterrenbad 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 12.00 
uur zwemmen maken gemiddeld 14 personen van deze in 2011 door de 
SGW geïnitieerde mogelijkheid gebruik.  
Het zwemmen vindt plaats onder toezicht van een deskundig medewerker 
van het zwembad, die ook wanneer dat gewenst is, de aanwezige tillift 
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.  
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 groepen, lag het afgelopen jaar tussen 12 en 80 jaar.  
Omdat de animo voor een professioneel begeleid beweegprogramma voor 
ouderen die vitaler willen bewegen of moeten revalideren nog steeds groot 
is, wordt er door de directie van Sportplaza/Sterrenbad gedacht aan 
uitbreiding van de faciliteiten. 
 
Vrijwilligersmarkt 
 
In september organiseerde de Vrijwilligerscentrale Wassenaar een 
vrijwilligersmarkt. De kramen van de deelnemende organisaties stonden op 
de, voor deze gelegenheid leeggemaakte, parkeerplaats naast de 
Warenar. Bij de kraam van de SGW stond een strandrolstoel als 
herkenningspunt. Behalve de kramen waar informatie te verkrijgen was, 
werd er als extra activiteit een vraaggesprek gehouden, waar wethouder 
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Zweerts de Jong een rol had en Vincent Burgwal vragen beantwoordden. 
Omroep Midvliet heeft hiervan TV-opnamen gemaakt. 
Het aantal bezoekers van de markt leek wat tegen te vallen in vergelijking 
met de vorige vrijwilligersmarkt, die in de Langstraat en omgeving 
gehouden werd. Het kille weer kan ook een rol gespeeld hebben.  
 
 
Scootmobieltocht  
 
Na een gedegen voorbereiding, waarin enkele organisatorische knelpunten 
moesten worden overwonnen, werd de eerste SGW scootmobieltocht op 8 
juli 2015 gehouden.  
Ondanks dat de regen in de ochtend nog met bakken uit de hemel viel, 
werd het tegen 13.00 uur, toen de deelnemers zich verzamelden bij het 
SportPlaza Sterrenbad, droog.  
Bij de vertrek locatie werden de 16 scootmobielers die zich hadden 
aangemeld, aan elkaar en aan hun begeleiders en verkeersregelaars 
voorgesteld. Intussen werden de voertuigen door een medewerker van 
Welzorg gecontroleerd op bandenspanning, accu volume en eventuele 
andere technische gebreken. 
 
Startsein 

Inmiddels was ook wethouder Leo Maat van vrijwilligerszaken gearriveerd, 
spoedig gevolgd door wethouder Inge Zweerts de Jong, die als 
oud-bestuurslid van de SGW was uitgenodigd het startsein te geven. Na 
een kort woordje, waarin zij de SGW prees met dit initiatief, gebeurde dat 
om precies 13.30. Met organisator Herman de Bruijn op kop werd zonder 
problemen koers gezet naar Boerderij Meijendel, waar de eerste groep om 
14.20 uur arriveerde. De bezemwagen van Welzorg achter de laatste groep 
kwam 15 minuten later aan. 
De deelnemers, in leeftijd variërend van 41 tot 92 jaar, werden getrakteerd 
op koffie, thee of frisdrank met appelgebak. De SGW had daarvoor een 
aantrekkelijke deal met de exploitant van de Boerderij gesloten. Onder het 
genot van het aangebodene werden aan tafel geanimeerde verhalen 
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verteld en werden de groepsbanden verder aangehaald. Sommigen namen 
de kans waar om het bezoekerscentrum van Dunea en de nieuwe 
paardenstal te bezoeken.  
 
Terugtocht 
Om 15.30 uur werd de terugtocht aanvaard. Met de wind en een heerlijk 
zonnetje in de rug ging ook die voorspoedig, vooral dankzij het deskundige 
optreden van de speciaal voor deze tocht opgeleide en aangestelde 
verkeersregelaars. Om 16.00 uur werd door de eerste groep het 
Sterrenbad weer bereikt. De rest arriveerde spoedig daarna, met 
uitzondering van één deelnemer wiens scootmobiel met 
snelheidsproblemen kampte. Begeleid door een verkeersregelaar 
arriveerde ook hij na 15 minuten. Zeer enthousiast blikten de deelnemers 
terug op een zeer geslaagd evenement en spraken de hoop uit dat in 2016 
ook weer een tocht wordt georganiseerd. De vrijwillige verkeersregelaars 
en verpleegkundigen, uitgerust met een door de EHBO vereniging 
beschikbaar gestelde tas, die gelukkig niet behoefde te worden gebruikt, 
werden door SGW voorzitter Pim van de Locht verrast met een flesje wijn. 
 
VOORZIENINGEN 
 
Strandjutters 

In de winter van 2015 werd een nieuwe strandrolstoel afgeleverd bij de 
gebroeders Westgeest. Op 2 april werd de nieuwe Jutter in gebruik 
genomen door een directeur van de regionale Rabobank en de wethouders 
Doorn en Verschoor. Met een koude stevige wind werd een ritje naar het 
eerste paviljoen rechts, de Zeester gemaakt, waar men met koffie weer een 
beetje warm werd. Van de drie Jutters is de hele zomer goed gebruik 
gemaakt. 

 
 
VERTEGENWOORDIGINGEN 
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Centrum Verkeersplan 

In het afgelopen jaar heeft de SGW kunnen meepraten over de 
totstandkoming van het nieuwe Centrum Verkeersplan van de gemeente. 
Daarbij hadden we de kans de kwetsbaarheid in het verkeer van onze 
doelgroep goed duidelijk te maken. 

Een logisch gevolg is ook dat de SGW voortaan zal worden uitgenodigd als 
belangrijke veranderingen op verkeersgebied aan de orde zijn. 

 
Contacten met andere organisaties 
 
De SGW had in 2015 contacten met de Federatie van Wassenaarse 
Ouderenorganisties, 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, en met Platform Gehandicapten Voorschoten, 
en Koninklijke Visio Leiden. 

 
 
  

7 
 



 

FINANCIELE VERANTWOORDING 
 
De jaarrekening sloot in 2015 met een tekort van € 324,75. 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. Wij zijn een ANBI, waardoor een gift fiscaal aftrekbaar is. 
 
Ons bankrekeningnummer is NL32RABO0130205877 ten name van de 

Stichting SGW. 
 

Het volledige financiële verslag is terug te vinden op onze website 
WWW.sgwassenaar.nl. 

 
 
PLANNEN VOOR 2016 
 
De SGW zal zich ook in 2016 weer sterk maken voor een optimaal 
leefklimaat voor mensen in Wassenaar met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking. Concrete plannen in 2016 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.  
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