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     “Stichting Gehandicaptenroeien Dordrecht en    Omstreken”   
 
             
 
                 Beleidsplan 2016-2020 
      
 
 

Contactadres:   Merwekade 92  3311 TH  Dordrecht 
e-mail adres:    secretaris@gehandicaptenroeien.nl 
Bank: Rabo:      NL38RABO160380820 t.n.v. Stichting    

Gehandicaptenroeien Dordrecht                                  
Locatie roeien: Wantijpark 2 3312 AV Dordrecht tel: 0786148550 

 
 
      
 
Inleiding 
De Stichting Gehandicaptenroeien Dordrecht en Omstreken (SGD&O af te 
korten met “de Stichting”) is in 1981 opgericht door 3 leden van de 
Koninklijke Dordrechtsche Roei- en Zeilvereeniging (KDR&ZV) en de 
toenmalige directeur van de Stichting Roeivalidatie te Rotterdam (SRV).  
Het doel van de Stichting is om inwoners van Dordrecht en omliggende 
gemeenten met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking de 
gelegenheid te geven tot het beoefenen van de roeisport.  

 
Voor de uitoefening van deze activiteit zijn er de volgende middelen : 

- aangepaste boten voor de deelnemers 
- loods met opslag en werkplaats voor ‘t onderhoud 
- roeivlot met aanpassingen w.o. een liftinstallatie 
- vrijwilligers als begeleiders tijdens roei instructie  
- technisch deskundigen voor aanpassingen aan de boten 
- medisch deskundigen voor adviezen naar roeibegeleiders 
- veiligheidsmiddelen w.o. protocollen en reddingsvesten 
- indoorroeicentrum met koffiehoek, roeibak en ergometers 
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De Stichting onderhoudt jaarlijks contact met verenigingen in de regio, 
waar ook met gehandicapte leden wordt geroeid èn met het A-roeien 
van de KNRB. De Stichting is geen lid van de KNRB. 
Elk jaar wordt deelgenomen aan de Nationale tocht Aangepast Roeien de 
zgn. “NAR”. 

Jaarlijks wordt er een gezamenlijke roeitocht met alle deelnemers en 
begeleiders georganiseerd. 

Met elke nieuwe deelnemer vindt een intake gesprek plaats. Indien de 
medisch deskundige en leidinggevenden van het roeien akkoord gaan en 
het plan van aanpak is besproken in het bestuur, wordt de toetreding 
definitief. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. 
 
Aandachtspunten voor het bestuur in de komende jaren zijn: 

- Waarborgen financiële continuïteit 
- Terugloop en aanwas deelnemers  
- Terugloop en werving roeibegeleiders 
- Website opbouw 
- Veiligheid 
- Deskundige scholing roeibegeleiders  
- Instructie deelnemers 
- Deelname aan manifestaties w.o. toertochten 
- Onderhoud/verzekering/afschrijving roeiboten 
- Strategische punten integratie met de KDR&ZV 
- Oprichten Stichting “Vrienden van…” 
- Werving voor “Vrienden van…” 

 
  - Waarborgen financiële continuïteit: 
Het streven is een inzichtelijke financiële administratie zoals die voor 
stichtingen in het algemeen geldt. De komende jaren moet er meer 
evenwicht komen tussen inkomsten en uitgaven. Hiervoor is een 
“Stichting Vrienden van de Stichting Gehandicaptenroeien Dordrecht en 
Omstreken” opgericht. (afgekort met “Vrienden van..”).  
 
De bijdrage van de deelnemers wordt elk jaar met 2% verhoogd. De 
inflatiecorrectie van ‘t jaar komt daar bij, afgerond op hele euro’s. 
 
  - Terugloop en aanwas roeibegeleiders: 
Er is zorg omtrent beperkingen van enkele roeibegeleiders in hun 
functioneren door ziekte e.d. De pool van invallers loopt terug en de 
vraag is of er geen jongeren in de Vereeniging te vinden zijn. Leden die 
nog op school zitten zouden bv. stageplekken kunnen vervullen. Op de 
aanmeldingslijst voor nieuwe leden van de Vereeniging zou de vraag 
kunnen komen of men beschikbaar is voor ‘t begeleiden van 
gehandicapte roeiers. De stichting zal de VOG (Vrijwilligersverklaring 
Omtrent Gedrag) niet activeren omdat onze vrijwilligers lid zijn van de 
KDR&ZV. 
  
  - Terugloop en werving deelnemers: 
Een te grote toeloop met wachtlijsten is niet te prefereren. Een totaal 
van maximaal 35 deelnemers is reëel.   
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Het aanbieden van een roeiclinic of de uitnodiging om mee te draaien 
kan mensen over de drempel trekken. De “communicatie” naar 
toekomstige deelnemers kan verbeteren met nieuwe media zoals de 
eigen website, via facebook, via e-mail, mobiele telefoon e.d.  
Met Stichting MEE (Tandem support), het revalidatiecentrum 
Rijndam/de Waarden en de speciaal onderwijsinstellingen “Kiem”en de 
VSO ZMLK school “De Stroom” (13 tot 20 jarigen) worden contacten 
onderhouden.  
 
 - Website opbouw: 
De website is aangepast en is meer op de buitenstaander, de sponsor, 
een bezoeker of een belangstellende gericht zijn. Begeleiders van 
gehandicapten zullen er alle info kunnen krijgen.  
Er is een wederzijdse link met de website van de Vereeniging. 
Er is een “publiciteitscommissie” die de inhoud verzorgt: “niet de 
handicap, maar het feit dat ik roei” staat in de berichtgeving voorop! 
Kortom een positieve beeldvorming.  
 
 - Veiligheid: 
Iedereen draagt een reddingsvest of gelijkwaardig zwemvest. 
Alle reddingsvesten worden periodiek gecontroleerd op werking door de 
leverancier. 
Er is voortdurend aandacht voor veiligheid en ‘t verbeteren ervan. 
Er zijn noodmappen met een kaart van de omgeving, warmtedekens en 
een telefoon voor gebruik in geval van een calamiteit. 
Voor de hulp en het handelen bij het in- en uitstappen geldt vanaf 2012 
een protocol. Elke begeleider wordt geacht dit protocol te kennen! Er is 
een namenlijst in het indoorroeicentrum aanwezig wie de liften met 
draagbanden mag bedienen. Er zullen meer begeleiders opgeleid worden 
om de lift met draagbanden zowel binnen als buiten te bedienen.  
 
  - Deskundige scholing roeibegeleiders: 
Elk jaar krijgen belangstellende begeleiders de kans een opleiding te 
volgen tot instructeur aangepast roeien vanuit de roeibond, de KNRB. 
Om de twee jaar is er een instructiecursus voor àlle begeleiders op de 
eigen locatie. 
 
  - Instructie deelnemers: 
De roei-instructie moet leiden tot een goede “basis” waarbij het 
aanleren van een juiste roeitechniek het uitgangspunt is. Aandacht komt 
er voor instructie met nieuw te ontwikkelen methodieken. Er wordt een 
start gemaakt met het opzetten van individuele “roeiplannen” o.l.v.  een 
in te stellen werkgroep “ontwikkeling van het aangepast roeien”. 
De kleding van deelnemers is vaak niet geschikt voor ‘t sporten op 
water. Dikke jassen e.d. zijn een te groot risico bij ‘t in het water vallen. 
Omkleden kan in het invalidentoilet van de vereeniging of vooraf thuis. 
In 2014 zijn er polo’s met het logo van de stichting door de Vrienden 
van… gedoneerd. 
 
  - Deelname aan manifestaties w.o. toertochten: 
Deelname aan de jaarlijkse eigen tocht en de landelijke toertocht, de 
“NAR”. Voorlopig zijn er geen aspiraties om deel te nemen aan het 
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wedstrijdroeien binnen het zgn. A-roeien van de KNRB. Komen er 
deelnemers die dit aan kunnen dan zal er beleid ontwikkeld  
worden. De indoor roeibak staat open voor A-wedstrijdroeiers van 
buitenaf. 
 
- Onderhoud/verzekering/afschrijving roeiboten:  
Jaarlijks wordt bekeken welk budget nodig is voor het vervangen van 
onderdelen die noodzakelijk zijn zoals zitbanden, kussentjes e.d.  
 
Alert is het bestuur op de risico’s bij ‘t roeien en ’t begeleiden, die af te 
dekken zijn met verzekeringen. Om de drie jaar komen de verzekerings-
polissen in het bestuur aan de orde.   
Binnen de begroting wordt het systeem van bedragen afschrijven op 
boten zó gerealiseerd dat vervanging over 15 jaar mogelijk is. Er is op 
dit moment geen streven boten aan te schaffen of te verwerven. 
Roeiboten die niet gebruikt worden of niet voldoen, worden afgestoten 
en in eerste instantie aan de KDR&ZV aangeboden. Het aantal 
ligplaatsen voor boten in de loodsen t.b.v. van de stichting is acht.  
 
  - Strategische punten integratie met de KDR&ZV: 
Over “integratie” met “de Vereeniging” doet het bestuur de  
volgende - deels nog te realiseren - uitspraken:                                                    
Deelnemers van de “Stichting”: 

- ontvangen het clubblad “de pikhaak”  
- leveren bijdragen aan het clubblad 
- kunnen meedoen aan cursussen van de vereeniging 
- kunnen deelnemen als A/roeier bij de jaarlijkse onderlinge 

wedstrijden 
- kunnen buiten de tijden voor gehandicapten met de vaste 

begeleider en na overleg ook met een andere begeleider roeien 
- kunnen lid worden van de vereeniging  

                     
- Oprichten Stichting “Vrienden van…” 
Op 30 oktober 2012  is door het bestuur een nieuwe stichting opgericht: 
“Stichting Vrienden van de Stichting Gehandicaptenroeien Dordrecht en 
Omstreken” afgekort met: “Vrienden van…” 
Deze “Vrienden van… “ heeft ten doel het ondersteunen van de roeisport 
voor inwoners van de Drechtsteden met een lichamelijke en/of 
verstandelijke beperking, alsmede het verrichten van alle verdere 
handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn”.  
Het bestuur van deze stichting bestaat minimaal uit 1 persoon met 
dezelfde functies  als in het bestuur van de SGD&O. 
 
  - Werving van vrienden voor de stichting “Vrienden  van…” 
Bij de werving van donateurs “vrienden” voor de “Vrienden van…” staat 
voorop dat géén beroep wordt gedaan op de huidige sponsoren en/of 
vrienden van de KDR&ZV. 
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Doelgroepen voor de werving zijn: 

1. De deelnemers: Deelnemers inschakelen om te kijken of zij in 
hun omgeving mensen hebben die een kleine jaarlijkse bijdrage 
willen storten als “Vriend van …” Deze bijdrage zal minimaal 
20 euro per jaar zijn. Daarvoor krijgen deze “vrienden” 
informatie vanuit de stichting over de activiteiten en een 
jaarverslag. 

2. De begeleiders: Onder begeleiders dezelfde vraag stellen  
3. Sponsoren: Reeds bekende sponsoren worden niet actief 

benaderd. 
4. Nieuw te werven sponsoren via een advertentie, krantenartikel, 

website, social media en folders. De stichting doet mee met 
promotie zoals op een infobeurs met sportdemonstraties voor 
gehandicapten of via een kennismakingsdag sporten van de 
gemeente in de regio en acties van “MEE”  

 
De opzet van de “Vrienden van…”  is, om het jaarlijkse tekort van rond 
de 2000 euro op de begroting van de SGD&O weg te werken. Met zo’n 
100 vrienden à 20 euro moet dat lukken. 
De penningmeester van het bestuur van de Vrienden van …. verzorgt de 
administratie.  
Hij stuurt elk jaar een brief naar de vrienden met het verzoek het 
toegezegde bedrag te storten op de rekening van de vrienden. De 
vrienden krijgen jaarlijks bericht over de activiteiten van de stichting 
per mail of nieuwsbrief. 
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