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Het doel van de Stichting is om inwoners van Dordrecht en Omstreken met een lichamelijke
en/of geestelijke beperking de gelegenheid te geven om zich te ontspannen en in te spannen
door het beoefenen van de roeisport. De Stichting is opgericht in 1981 en sindsdien wordt er
wekelijks geroeid met mensen met een beperking in het Indoor Roeicentrum of het open
water van het Wantij.
Het roeien gebeurt in deels aangepaste vaartuigen en met behulp van vele vrijwilligers en in
nauwe samenwerking met de Koninklijke Dordrechtsche Roei- en Zeil Vereeniging.
(KDR&ZV).
Deelnemers
In 2016 zijn we begonnen met 26 deelnemers en geëindigd met 28 deelnemers, die
wekelijks op woensdag of donderdag komen roeien. Het overgrote deel van de roeiers komt
al vele jaren trouw elke week.
De leeftijd varieert van 25 tot 87 jaar. De beperkingen variëren van aangeboren geestelijke
en/of lichamelijke beperkingen tot blijvende gevolgen van o.a. een herseninfarct, dementie,
MS en verkeersongevallen.
Werving
De gehandicapte medeburgers worden geattendeerd op de mogelijkheden van onze
activiteiten met betrekking de roeisport door het Maatschappelijk werk van Rijndam, de
Waarden, Opmaat, Visio en Mee Drechtsteden. Ook worden er scholen in het speciaal
onderwijs uitgenodigd voor een roeiclinic; zo zijn er pupillen van de VSO school bij ons op
bezoek geweest.
Verder zijn een aantal wervingsactiviteiten in gang gezet en is de website
“www.gehandicaptenroeien.nl” vernieuwd, geactualiseerd en gebruikersvriendelijker
gemaakt. In 2015 is er een nieuwe webmaster aangesteld.
De informatieve ‘flyer’ wordt bij meerdere (sport) fysiotherapeuten verspreid.
Vrijwilligers.
In 2015 waren er 30 vrijwilligers wekelijks beschikbaar om het roeien met onze deelnemers
veilig en ook aangenaam te laten verlopen.
De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun beschikbaarheid, anders dan een borrel
of buffet en een boterletter tijdens de Sinterklaasviering in december.

Opleiding vrijwilligers.
In december is er tijdens de Sinterklaas bijeenkomst aandacht geschonken aan de veiligheid
tijdens het roeien op het Wantij, gebruik van reddingsvesten, de gevaren van onderkoeling
en de communicatie met de coördinator op de Wantij locatie i.g.v. een calamiteit.
Alle vaartuigen zijn voorzien van een tas met een kaartje van de omgeving met de
alarmnummers en een eenvoudige GSM om te kunnen bellen.
Roeidag 10 augustus 2016
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Op 10 augustus is de jaarlijkse roei dag naar het clubhuis van de kanovereniging DAJAKS
aan de Nieuwe Merwede gehouden. 40 roeiers in 10 wherry’s van de Stichting en de
Vereeniging zijn over het Wantij en door de Ottersluis naar de inham bij de pont geroeid en
daar via het kano vlot uitgestapt.
De deelnemers hebben op het terras genoten van het goede weer, de lekkere broodjes en
de pannenkoeken. De minder ervaren roeiers hebben afwisselend óf heen óf terug geroeid.
Leo Nennie heeft van de gehele dag een uitgebreide fotoreportage gemaakt.

Nationale Tocht Aangepast roeien 2016
De Nationale Tocht Aangepast Roeien werd op 25 juni georganiseerd door roeivereniging
M.H. Tromp in Hilversum.
Van onze stichting waren er 17 deelnemers en begeleiders aanwezig en is er geroeid in de
Dordrecht, Trude, Jan Derks en de Eduard.
Vaartuigen.
In 2016 zijn de volgende afvaarten geregistreerd:
Dubbel wherry Trude
Dubbel wherry Jan Derks
Dubbel wherry Jan Pasman
Dubbel wherry Eduard
Dubbel wherry Reiger
Dubbel twee Joy
Binnen roeien
Skiff Sjaak ( vanaf 1-9)

187
55
89
166
0
63
68
0

(‘15)170
(‘14) 151
(‘13)166
32
35
29
111
114
91
145
202
140
0
0
0
66
64
40
16 (vanaf 1/9 geregistreerd)

(‘12): 135
20
75
103
0
42

Totaal 560 geregistreerde afvaarten; in 2015 - 524, in 2014 - 566, in 2013 - 466 en in 2012 375 afvaarten.
In de praktijk blijken niet alle afvaarten te worden geregistreerd en het werkelijke aantal
afvaarten zal ca. 10% hoger zijn.
Wegens slechte weersomstandigheden werd er op een aantal dagen alleen maar in de
Roeibak geroeid. In totaal werd er 68 maal door de roeiers binnen geroeid.
N.B. De Reiger is voorzien van het ’rolrigger’ systeem voor roeiers met een beperkte of geen
beenfunctie en is in 2016 niet nodig gebleken.

Bruikleen vaartuigen
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De Jan Pasman en Jan Derks zijn door de Stichting Roeivalidatie in Rotterdam aan de
Stichting in bruikleen gegeven.
Per 1 augustus 2016 is er door de Stichting Roeivalidatie in Rotterdam een aangepaste Skiff
met zijdrijvertjes ‘Sjaak’ langdurig in bruikleen gegeven.
De K-wherry Jan Derks is door vorm van de binnenromp minder toegankelijk voor
gehandicapte roeiers en wordt daarom minder vaak gebruikt.
Onderhoud vaartuigen en aanpassingen.
Alle in gebruik zijnde vaartuigen zijn in 2016 regulier onderhouden; er is geen schade
gevaren.
Financiën.
De Stichting wordt financieel gesteund door een subsidie van het sportbedrijf van de
gemeente Dordrecht en een aantal trouwe sponsoren in de regio. Naast deze subsidies en
giften vragen wij van onze deelnemers ook een bijdrage om het geheel mogelijk te maken.
Voor 2015 bedroeg deze bijdrage per deelnemer € 105 per jaar
De cijfers over 2016 laten een negatief resultaat zien van EUR 218,23.
Vooruitblik 2017
Het is de vaste intentie van het bestuur en de vrijwilligers om het roeien met minder-valide
medemensen te bestendigen en uit te breiden.
Ondanks het wegvallen van de subsidie aangepaste sporten van de Gemeente Dordrecht,
zijn wij er van overtuigd met de hulp van sponsoren en de Vrienden van de Stichting het
roeien in de komende jaren te kunnen voortzetten.
In 2017 wordt er in Dordrecht de Nationale Tocht Aangepast Roeien (NAR) georganiseerd
met roeitochten over de rivier, door de stadshavens en over het Wantij.

Dordrecht, januari 2017

Het Bestuur van de Stichting Gehandicaptenroeien Dordrecht en Omstreken.
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