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SGW Jaarverslag 2020 

INLEIDING 

Het jaar 2020 is voor iedereen anders gelopen dan verwacht, Corona veranderde ons aller leven.  

Voor Stichting Gehandicapten Wassenaar (SGW) betekende het voornamelijk dat veelal online 
vergaderd werd en een aantal andere fysieke contactmomenten en afspraken werden aangepast aan 
de vigerende wet- en regelgeving. Overleg met andere instanties (zie verderop) kon veelal gewoon 
doorgaan, uiteraard met inachtneming van de noodzakelijke voorzorg.       

Samenstelling bestuur (op 31 december 2020) 

• Voorzitter: Mevrouw I. C. Spelt 
• Secretaris: Mevrouw Y. Kubbinga  
• 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 

Missie en visie     

De Stichting gehandicapten Wassenaar is een platform voor mensen met een verstandelijke en/of 
lichamelijke beperking. 

In overleg met de Gemeente en andere organisaties zetten wij ons in voor mensen met een 
beperking. 

Onze werkterreinen zijn onder andere 
– Spreekbuis, belangenbehartiging en advies 
– Ondersteuning met eigen middelen (denk aan strandhulpmiddelen zoals de Tiralo) 
– Ondersteuning bij het inrichten van de openbare ruimte ten behoeve van de doelgroep 
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ACTIVITEITEN 

Gemeente 

Met de wethouders Zweerts de Jong en De Ridder, beiden belast met een deel van de portefeuille 
Gehandicapten, hebben we ook in 2020 meerdere malen overlegd. Onderwerpen van gesprek waren 
onder andere:  

- VN verdrag Handicap inzake de rechten van mensen met een beperking. Hoe geeft de Gemeente 
Wassenaar daar invulling aan? 
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- Taakverdeling Adviesraad Sociaal Domein (SAD) en SGW. Krijgt SGW de beleidsplannen van de 
Gemeente te zien? SAD stuurt stukken door naar SGW. Van belang duidelijk aandacht te hebben voor 
verschil tussen advies en belangenbehartiging.  

- Website Gemeente en fysiek loket bereikbaar voor mensen met een beperking. 

- De behoefte aan lokale dagopvang voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking, 

- Vervoersmogelijkheid voor rolstoelgebruikers per bus van Wassenaar naar station Voorschoten. 

- Voorzieningen voor mensen met een beperking in nieuw te bouwen sporthal.   

- Een aangepast openbaar toilet in centrum Wassenaar, altijd toegankelijk voor mensen met een 
beperking. In Coronatijd waren de enige twee aangepaste toiletten, in de bibliotheek en een 
restaurant, niet toegankelijk.  

- Toegankelijkheid van strand verbeteren voor mensen met een beperking  

- Wenselijkheid 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                                                                                                 

Door de periodes van lockdown tijdens de coronapandemie in 2020 was het Sterrenbad van 
Sportplaza gesloten gedurende 10 weken in het voorjaar en 4 weken in november en december. Het 
was in die periode niet mogelijk van het zwembad gebruik te maken. In de overige weken konden 
mensen met een lichamelijke of (lichte) verstandelijke beperking op twee dagen terecht voor een 
zwemuurtje in het ‘doelgroepen bad’. In de zomervakantie was het bad een uur per week open voor 
deze doelgroep. 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 12 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 bad lift 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, meezwemmen.  

Mede dankzij het enthousiasme van team zwembad is het steeds uitermate gezellig. Lotgenoten 
helpen elkaar zo veel mogelijk, wanneer er hulp gewenst is. 
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Toegankelijkheid(sprijs) 

Tot ons grote genoegen kon dit jaar op basis van een aantal zeer positieve signalen de 
Toegankelijkheidsprijs worden toegekend. En wel aan de Bibliotheek Wassenaar. De wisselprijs 
wordt uitgereikt aan een persoon, organisatie of instelling in Wassenaar die zich, naar de mening van 
SGW, op bijzondere wijze inzet voor mensen met een beperking. De criteria waaraan voor de prijs 
moet worden voldaan zijn in het kort een combinatie van fysieke, sociale en digitale 
toegankelijkheid. Van belang is dat mensen met een beperking fysiek goede toegang hebben tot 
gebouwen, ruimtes, instellingen. Onder sociale toegankelijkheid wordt verstaan: gastvrijheid voor 
iedereen, prettige en vriendelijke ontvangst. Digitale toegankelijkheid betekent toegang tot internet, 
maar ook daadwerkelijke ondersteuning om dat te kunnen leren.  

 

         Foto Anton Overklift 

In een kleine bijeenkomst op 10 december zette voorzitter Ida Spelt de verdiensten van de 
bibliotheek af tegen deze criteria en overhandigde ze de bijbehorende prijs aan Mariska Konings, 
directeur van de Bibliotheek Wassenaar.    

 

Enquête 

Om een beter inzicht te krijgen in haar doelgroep en de wensen die daar leven is in de zomer een 
enquête opgesteld. Met dank mede aan de Wassenaarse Krant is de enquête onder de aandacht van 
Wassenaarders gebracht en uiteindelijk door of namens 32 mensen ingevuld.  Iets minder dan waar 
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we op hoopten, maar de uitkomsten bieden genoeg aanknopingspunten voor onze nieuwe 
Jaarplannen. Op onze site www.sgwassenaar.nl zijn de resultaten nog eens in details door te nemen.       

Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 

Met de ASD heeft er overleg plaatsgevonden. Wij hebben onder meer 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.  ASD heeft aangegeven dat het nuttig is om samen te werken bij 
de implementatie van het VN-verdrag Handicap. Het plan voor een themabijeenkomst in de 
gemeente waarop voorlichting wordt gegeven en plannen worden ontwikkeld kon niet verder 
uitgevoerd worden door de fysieke beperkingen in de corona tijd.    

Opfrissen Website SGW 

Zoals in het vorige jaarverslag al aangekondigd is onze website op inhoud en uiterlijk onderhanden 
genomen.  We verwachten dit proces in de eerste helft van 2021 af te kunnen ronden.  

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), en de strand rollator, is de hele 
zomer (en daarna) weer gebruik gemaakt. De GGD-Haaglanden heeft SGW voorzien van 
waterflessen, die tijdens de hittegolven werden uitgereikt aan de rolstoelgebruikers. Dit alles in het 
kader van het hitteplan van de GGD. 

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 diverse organisatie in Wassenaar. De frequentie was in 2020 
minder dag gewoonlijk. Er liggen verbindingen 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, MEE Zuid-Holland Noord, Woonvoorziening De Haven van 
Middin, locatie Rodenburg van Philadelphia, Gemiva, de Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar, GGD 
Haaglanden, het Platform Gehandicapten Voorschoten en Koninklijke Visio Leiden. 
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Plannen 2021 

Met de gegevens die we met de eerdergenoemde enquête verkregen, zal het Jaarplan 2021 gestalte 
worden gegeven. Een aantal van de plannen zijn in 2020 al gestart en zullen in 2021 afgerond 
worden.   

- Toegankelijkheidsprijs uitreiken in september- oktober 

- Aanpassing website 

- In kaart brengen van organisaties waarmee wordt samengewerkt en verbetering van 
werkafspraken wie doet wat en/of samen 

- Gemeente: toegankelijkheid, voorzieningen, verkeersproblemen, huisvesting, implementatie 
VN-verdrag 

- Toegankelijkheid winkels, winkelgebied en restaurants laten verbeteren via manager van 
Winkeliersvereniging 

- Deelname Kernteam voor Akkoord Wassenaar in Beweging, om meer mensen te stimuleren 
deel te alten nemen aan beweegactiviteiten 

- Bespreking met Bijbus over toegankelijkheid voor mensen met een beperking 

- Manager Jeugdzorg over voorlichting tot beter begrip en voorzieningen voor jeugdigen 

 

FINANCIELE VERANTWOORDING 

De jaarrekening sloot in 2020 met een klein positief saldo van € 10,40 .  

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 


