JAARVERSLAG 2016
Stichting Gehandicapten Wassenaar
VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag over 2016 van de Stichting. Daarin wordt per
onderwerp weergegeven welke activiteiten de Stichting in 2016 heeft
ontplooid om haar doelstelling, Wassenaarse gehandicapten zo veel
mogelijk in staat te stellen zelfstandig te blijven functioneren, dichterbij te
brengen. Als voorzitter a.i. wil ik in dit voorwoord ieder bedanken die er toe
heeft bijgedragen die doelstelling dichterbij te brengen.
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, de heer Maas van der Feen en mevrouw
Marjolein Roorda van Eijsinga. Onze dank voor hun tomeloze inzet in de
afgelopen jaren is bijzonder groot. Daarnaast zijn ook de voorzitter, de heer
Pim van de Locht, mevrouw José van Emmerik en mevrouw Rita van
Geffen tussentijds afgetreden De eerste wegens verhuizing en de beide
dames omdat zij vanwege andere activiteiten het bestuurswerk niet meer
konden combineren. We danken hen dat ze ons een aantal jaren hebben
ondersteund. We hebben nieuwe bestuursleden bereid gevonden om toe te
treden, mevrouw Willemijn Loerts en de heer Jan van der Kleij. We hopen
in 2017 het bestuur nog verder aan te vullen.
Ik wens u veel leesplezier bij het lezen van ons jaarverslag.
Voorzitter SGW a.i.
Herman de Bruijn
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BESTUURSZAKEN
Het bestuur heeft in 2016 zeven keer vergaderd. De wijzigingen in 2016
zijn als volgt:
In 2016 zijn toegetreden tot het bestuur: mevrouw W. Loerts en de heer J.
van der Kleij. In 2016 hebben we, wegens het bereiken van de maximale
zittingsduur, afscheid moeten nemen van onze secretaris mevrouw M.
Roorda van Eijsinga en heer M. van der Feen. Daarnaast zijn ook de heer
P. van de Locht, mevrouw J. van Emmerik en mevrouw R. van Geffen
tussentijds afgetreden.
BESTUUR
De samenstelling van het bestuur van de SGW per 31 december 2016 is
als volgt:
Voorzitter: De heer H. de Bruijn (hermanj.de.bruijn@gmail.com) a.i.
Secretaris: Mevr. Y. Kubbinga (ykubbinga@gmail.com)
Penningmeester: De heer H. de Bruijn (hermanj.de.bruijn@gmail.com)
Lid: De heer V. Burgwal (vburgwal@ziggo.nl)
Lid: Mevr. W. Loerts (w.loerts@gmail.com)
Lid: De heer J. van der Kleij (janvdcley@ziggo.nl )
Het SGW secretariaat:
p/a van Zuylen van Nijeveltstraat 132, 2242AV Wassnaar
gehandicaptenwassenaar@gmail.com
070-3282529
Website:
www.sgwassenaar.nl
ACTIVITEITEN
Gemeente
Ons Jaarverslag 2016 eindigde met de verwachting dat, door de
overheveling van taken van rijk naar de gemeente, de SGW nog vaker als
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gesprekspartner zou worden uitgenodigd. Die voorspelling is niet
uitgekomen. De contacten met de gemeente verliepen helaas moeizaam.
Het halfjaarlijkse onderhoud met de wethouder werd niet meer
geagendeerd en op een vraag over nieuwe beleidsregels en eigen
bijdragen voor gebruikers van voorzieningen is niet gereageerd.

WisselprijsToegankelijkheid
Van 3-8- oktober werd de landelijke ‘Week van de
Toegankelijkheid’ gehouden.
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. Het thema dit
jaar was ‘Aan tafel’.
Bestuursleden van de SGW hebben de vele Wassenaarse
terrassen bekeken en beoordeeld. Daarbij is onder andere gekeken naar
de toegankelijkheid van het terras, de bereikbaarheid van de wc
met rolstoel of rollator, de aanwezigheid en bereikbaarheid van
een gehandicaptentoilet en de hulpvaardigheid van de medewerkers.
Op 8 oktober heeft de secretaris van de SGW, Marjolein Roorda
van Eijsinga, de toegankelijkheidswisselprijs uitgereikt aan de heer J.
Luiten van Van der Valk hotel Den Haag-Wassenaar, oftewel ‘De Bijhorst’.
Het terras bij De Bijhorst bleek het meest toegankelijk te zijn. En hoewel
ook daar nog verbeteringen mogelijk zijn, heeft de SGW ervaren dat
adviezen die worden gegeven vaak ook worden opgevolgd, zoals
bijvoorbeeld het op ons verzoek aanbrengen van een elektrische
deuropener aan het einde van de hellingbaan bij de entree.
De wisselprijs is een keramiekbord dat Mieke van den Berg (oud
bestuurslid van Wamiva) in Leiden heeft laten maken door mensen met
een verstandelijke beperking.
Toegankelijkheid
Op initiatief van gemeenteraadslid Jan van Noort van de PvdA is het bedrijf
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"Ongehinderd" uitgenodigd om zich te presenteren, en uit te leggen wat zij
voor de gemeente Wassenaar zou kunnen doen. Behalve wethouder Bert
Doorn en enkele ambtenaren was ook de SGW aanwezig bij de
presentatie. "Ongehinderd" kan ingehuurd worden om openbare locaties en
voorzieningen binnen een gemeente te toetsen op toegankelijkheid. Zowel
voor de overheid als voor lokale ondernemers zal het resultaat van zo'n
toets duidelijk maken waar en hoe de toegankelijkheid verbeterd kan
worden. De SGW heeft laten weten zeer positief te zijn over het werk van
"Ongehinderd", en hoopt dat Wassenaar met behulp van dit bedrijf zal gaan
werken aan een beter toegankelijke gemeente.
Zwemuurtjes in het Sterrenbad 2016
Gedurende het gehele jaar 2016 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 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 16 en 81 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. Gelet op de grote animo zal worden
onderzocht of een derde zwemuurtje een haalbare kaart is.
Omdat de vraag naar een professioneel begeleid beweegprogramma voor
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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.
Sportbeleid
In het voorjaar van 2016 hebben twee bestuursleden van de SGW, op
uitnodiging van wethouder Zweerts de Jong, drie sport accomodaties
bezocht. Marjolein Roorda van Eijsinga en Rita van Geffen, de laatste met
haar blindengeleidehond, lieten de eveneens aanwezige
gemeenteambtenaren zien hoe toegankelijk de sportcomplexen zijn, en
hoe de toegankelijkheid verbeterd zou kunnen worden. Bij een
monumentaal tennispark als Marlot zal veel gedaan moeten worden om
ervoor te zorgen dat daar rolstoeltennis kan worden gespeeld, maar als dit
park toegankelijker gemaakt zou kunnen worden voor toeschouwers met
een beperking, zou dat al winst zijn. Bij omni-sportvereniging de Kieviten
konden wij aan bestuursleden van de club uitleggen welke eenvoudige
aanpassingen gedaan zouden kunnen worden om de locatie voor iedereen
bereikbaar te maken.
Voetbalclub Blauw-Zwart heeft al een aantal voorzieningen voor
gehandicapten, dus verwachten wij dat bij die club de minste aanpassingen
gedaan hoeven te worden. De SGW heeft niet alleen een inbreng gehad bij
de totstandkoming van de Sportnota "Sport is voor iedereen", maar hoopt
ook dat bij sportbestuurders het meedoen van gehandicapten meer als
vanzelfsprekend zal worden beschouwd.
Scootmobieltocht
Op woensdag 24 augustus werd met groot succes de tweede
scootmobieltocht georganiseerd. De 13 scootmobielers die zich hadden
aangemeld, verzamelden zich rond 13.00 uur bij het SportPlazaSterrenbad. Daar werden de deelnemers, in leeftijd variërend van 40 tot 94
jaar, met een kopje koffie of thee ontvangen.
Terwijl de scootmobielen door een medewerker van Welzorg
werden gecontroleerd op bandenspanning en eventuele technische
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gebreken, werden de deelnemers in groepjes van drie of vier ingedeeld. Zij
maakten kennis met elkaar en de hun begeleidende fietsers en voor dit
evenement speciaal opgeleide en aangestelde verkeersregelaars. Twee
verpleegkundigen van het Rode Kruis, uitgerust met professionele
apparatuur, maakten het begeleidingsteam compleet.
Extra water
Nadat was vastgesteld dat deelnemers en vrijwilligers met extra water goed
gewapend waren tegen de zon en de hoge temperatuur vertrok de eerste
groep om precies 13.30. Er werd koers gezet naar De Stal van het complex
van de amateurtuindersvereniging “Eigen Arbeid” aan de Zijdeweg, achter
café De Landbouw. Omdat de route van de tocht voor een groot gedeelte
onder de bomen lag, viel de warmte best mee. In de schaduw van het
overdekte terras werd genoten van de koffie en thee met wat lekkers erbij.
Na een uitleg over natuurlijk tuinieren, werd de groep in tweeën gesplitst en
onder aanvoering van vrijwilligers van de verenging volgde een rondleiding
over het enorme complex met 160 prachtig bloeiende tuinen. Geen der
deelnemers was ooit op deze locatie geweest en iedereen was dan ook vol
bewondering over wat er te zien was. Na de rondleiding keerde de groep
terug op het terras voor een glaasje fris. De vrijwillige horecamedewerkers
en rondleiders werden door de SGW bedankt met een VVV bon.
Terugtocht
Vlak voordat de terugreis werd aangevangen, arriveerde wethouder Bert
Doorn ook nog op het terras van dit Wassenaarse pareltje, dat ook voor
hem onbekend terrein was. Om 15.45 werd de eerste groep van 3
scootmobielers vergezeld van een fietser en een verkeersregelaar door de
wethouder uitgezwaaid. Om 16.30 uur waren alle deelnemers weer terug
bij het Sterrenbad. Daar werden alle vrijwillige begeleiders bedankt met
een VVV bon. De scootmobielers hebben tenslotte voor alle vrijwilligers
geapplaudisseerd en de hoop uitgesproken dat er in 2017 weer een tocht
wordt georganiseerd door de SGW.
VOORZIENINGEN
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Strandjutters en Tiralo
Van de drie Jutters (strandrolstoelen) is de hele zomer intensief gebruik
gemaakt. Zodanig zelfs dat er nieuwe banden 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 mobiliteit, waarmee met behulp van een begeleider over het
strand tot in het water kan worden gereden en op het water gedreven.
Microfoons
De SGW heeft in 2010 een geluidsinstallatie aangeschaft die is
aangesloten op de ringleiding voor slechthorenden in de Rode Kruiszaal in
het Van Heeckerenhuis. De installatie die bestaat uit 2 draadloze
microfoons, een ontvanger, een mengpaneel, een montage rack en een
montagepaneel, wordt onder andere altijd gebruikt bij bijeenkomsten van
Sociaal Kontakt Wassenaar.

VERTEGENWOORDIGINGEN
Vervoer op maat
In het gebied van de regio Haaglanden is in 2016 een project gestart
waarvan het doel is het doelgroepenvervoer zodanig anders te organiseren
dat dit leidt tot meer efficiency en meer kwaliteit voor de reizigers. Dat zou
bereikt kunnen worden door op een aantal plekken het kleinschalig
openbaar vervoer toegankelijk te maken, zodat mensen met een beperking
zelf hun reis kunnen plannen, zelfstandig op reis gaan en daardoor
makkelijker participeren in de samenleving.
Onze stichting werd aanvankelijk niet benaderd om te participeren in een
werkgroep, maar dankzij doortastend optreden van ons bestuurslid José
van Emmerik werd haar uiteindelijk een plaatsje aan tafel geboden.
Jammer genoeg heeft zij door fysieke beperkingen inmiddels in 2017 haar
betrokkenheid moeten staken.
In Wassenaar zelf is in 2016 met spanning gewacht op een rapportage
over de verbetering van het aangepaste (rolstoel)vervoer in ons dorp.
Helaas is het beloofde rapport nog niet verschenen.
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Contacten met andere organisaties
De SGW had in 2016 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, de Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar,
het Platform Gehandicapten Voorschoten en Koninklijke Visio Leiden.
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FINANCIELE VERANTWOORDING
De jaarrekening sloot in 2016, dankzij een onttrekking uit het
projectenfonds van € 2.200,00 met een overschot van € 176,25. Die
onttrekking was noodzakelijk omdat we van de Gemeente Wassenaar
geen subsidie meer kregen en we te kampen hadden met groot onderhoud
van onze strandrolstoelen, die aan nieuwe banden toe waren.
Voorlopig is er nog voldoende saldo op de spaarrekening om de kosten op
te vangen, maar de bijdragen van donateurs blijven onontbeerlijk.
Nieuwe donateurs zijn daarom zeer welkom. Wij zijn een ANBI stichting,
waardoor een gift 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 2017
De SGW zal zich ook in 2017 weer sterk maken voor een optimaal
leefklimaat voor mensen in Wassenaar met een lichamelijke of
verstandelijke beperking. Concrete plannen in 2017 zijn een scootmobiel
uitje en betere afstemming met de gemeente en de Adviesraad Sociaal
Domein.
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