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SGW Jaarverslag 2019 

INLEIDING 

In 2019 bestond de Stichting Gehandicapten Wassenaar (SGW) het respectabele aantal van veertig 
jaren, rechtsvoorgangers inbegrepen. Dat hebben we op 4 juli passend gevierd, samen met oud-
bestuursleden en met vele genodigden uit het veld, de gemeente Wassenaar en de pers. Een 
zichtbaar hoogtepunt vormde de onthulling van de nieuwe Tiralo. Deze kon met gulle financiële 
steun van de Stichtingen De Stille Kracht en Muilwijk Ooms worden aangeschaft.    

 

 

 

  

 

 

 

 

Ook stond 2019 voor SGW in het teken van de eigen bestuurlijke continuïteit en de (her)oriëntatie op 
missie en doelen. Gelukkig konden we het bestuur begin 2019 versterken met de komst van de heer 
N(ico) van Dam, ouder van een zoon met een meervoudige beperking. Later dat jaar hebben we 
echter met pijn, om gezondheidsredenen, afscheid moeten nemen van onze voorzitter Jisk Heslinga. 
De aanwezige ruime kennis en ervaring op de terreinen waarop de SGW actief is, zijn daarmee in 
korte tijd aanzienlijk teruggelopen en leidden tot de eerdergenoemde vraagstukken rond bestuurlijke 
continuïteit en de (her)oriëntatie. Vooruitlopend op het jaar 2020 kan hier al wel gezegd worden dat 
begin 2020 met de komst van mevr. I(da) Spelt de SGW weer een uitstekend ingevoerde nieuwe 
voorzitter heeft, waarmee de eerdergenoemde (her)oriëntatie en meer algemeen de toekomst van 
SGW met vertrouwen tegemoet gezien worden.  

Samenstelling bestuur (tot december 2019) 

• Voorzitter : De heer dr. J.M. Heslinga 
• Secretaris: Mevr. Y. Kubbinga  
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• Penningmeester: De heer G.H.J. Bonke  
• Lid: De heer V. Burgwal  
• Lid: De heer N. van Dam  

Adres SGW secretariaat: p/a van Zuylen van Nijeveltstraat 132, 2242AV Wassenaar,                      
email: gehandicaptenwassenaar@gmail.com, website: www.sgwassenaar.nl 

    

ACTIVITEITEN 

Gemeente 

Met de wethouders Zweerts de Jong en De Ridder, beiden belast met een deel van de portefeuille 
Gehandicapten, hebben we ook in 2019 meerdere malen overlegd. In dit overleg hebben we onder 
meer aangegeven dat wij beter inzicht wensen in onze doelgroep. De gemeente zal zich inspannen 
om deze gegevens beschikbaar te krijgen. Tevens hebben we aangegeven dat we in onze (her-) 
oriëntatie in gesprek gaan met bv de Adviesraad Sociaal Domein om te bezien in hoeverre het 
wenselijk is om de krachten van alle bestaande stichtingen/adviesraden/commissies et cetera te 
bundelen om zodoende effectiever als belangenbehartiger richting Gemeente te kunnen 
functioneren. 

Zwemuurtjes in het Sterrenbad                                                                                                 

Gedurende het gehele jaar 2019 konden in het Sterrenbad van Sportplaza mensen met een 
lichamelijke of (lichte) verstandelijke beperking op twee dagen terecht voor een zwemuurtje in het 
‘doelgroepenbad’. Dit aangepaste bassin heeft 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 uitsluitend vrij zwemmen. De leeftijd van de 
deelnemers is in het algemeen tussen 15 en 85 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 zorgdragen; 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.  

Omdat de vraag naar een professioneel begeleid beweegprogramma voor 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. Ook zal worden 
geprobeerd mensen met een visuele beperking te interesseren voor dit doelgroepenbad. 
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Toegankelijkheid(sprijs) 

Ook vanwege de in de Inleiding genoemde zaken heeft in 2019 geen onderzoek naar de 
toegankelijkheid voor onze doelgroep in de gemeente plaatsgevonden. Bijgevolg is ook de jaarlijkse 
Toegankelijkheidsprijs niet uitgereikt. Het zal duidelijk zijn dat de SGW met grote interesse uitziet 
naar de uitwerking van de plannen rond de verbetering van het centrum van onze gemeente.  

Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 

Met de ASD heeft er overleg plaatsgevonden. Wij hebben ondermeer gesproken over elkaars 
werkterreinen en hebben ook aangegeven dat wij het zinvol zouden vinden om de krachten ter zake 
van het Sociaal Domein  te bundelen. Met de ASD is eind 2019 afgesproken in 2020 weer contact 
hebben, nadat we als SGW beter zicht op de omvang en behoeften van onze doelgroep en onze 
doelstellingen hebben verkregen. 

VOORZIENINGEN 

Strandjutters en Tiralo 

Van de drie Jutters (strandrolstoelen) en de nieuwe Tiralo (drijvende strandstoel die met behulp van 
een begeleider over het strand tot in het water kan worden gereden) is de hele zomer weer intensief 
gebruik gemaakt.  

De SGW is de gebroeders Westgeest, de exploitanten van parkeerterrein Zeelust, wederom zeer 
erkentelijk voor het verschaffen van onderdak, en het beheer en onderhoud van onze 
strandvoorzieningen. 

VERTEGENWOORDIGINGEN 

Contacten met andere organisaties 

De SGW onderhoudt 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, Gemiva, 
de Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar, het Platform Gehandicapten Voorschoten en Koninklijke 
Visio Leiden. 
 
Plannen 2020 

Om onze doelstellingen inhoud te geven , is het voor ons van belang te weten wie we mogen 
vertegenwoordigen en welke wensen en vraagstukken bij onze doelgroep leven. Wij hebben dan ook 
besloten om deze informatie te verkrijgen door middel van deze specifieke vragenlijst/ enquête in 
het 2e kwartaal 2020. Verder willen we onze website vernieuwen en zal de Toegankelijkheidsprijs in 
2020 weer worden uitgereikt.  

FINANCIELE VERANTWOORDING 

De jaarrekening sloot in 2019 met een tekort van 124,07 euro.  
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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 NL32RABO0130205877 ten name van de Stichting SGW. 

Het volledige financiële verslag is naast dit jaarverslag gepubliceerd op onze website 

www.sgwassenaar.nl 


