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Op zoek naar nieuwe coördinatoren 
Als je dit leest hebben we weer een mooi seizoen afgesloten. En ook het coördinatorschap van Marc en 
Marga is verleden tijd; dit jaarverslag is ons laatste…. We deden het met veel plezier en nu is het tijd voor 
een nieuw team.  
De opvolging is nog niet geregeld, maar dat gaat ongetwijfeld lukken. Het zou fijn zijn als onze vereniging 
de stijgende lijn weet vast te houden in het openstellen van de zeilsport voor iedereen, dus ook jonge en 
oudere mensen met een beperking. En- by the way-  het is gewoon ook heel leuk om te doen! 
 
Dus: wil je als vrijwilliger of (deel-)coördinator instappen, mail je belangstelling aan 
aangepastzeilen@wsvgiesbeek.nl of Anja Koldewijn, zij is het bestuurslid van WSV Giesbeek die ook het 
aangepast zeilen in haar portefeuille heeft. 
 
Lichtjes voor de lift en meer sponsornieuws 
En wat was nou het meest kenmerkende voor 2017? Moeilijk te kiezen, maar misschien toch wel de 
Lichtjes actie.  
Er ligt een prachtig plan om een lift te bouwen tussen Ruumzicht en Lijzijde, met een brug naar beide 
gebouwen. Met één lift beide gebouwen volledig toegankelijk maken; hoe mooi is dat! 
Dergelijke plannen realiseren kost geld, heel veel geld. Er wordt hard gewerkt -ook door vrijwilligers vanuit 
Aangepast zeilen- aan het verzamelen van financiële middelen (fondsen, subsidies, sponsoren, enz.). 
Hoewel we een eind op weg zijn, zijn we er nog niet; op andere plekken lees je daar ongetwijfeld meer 
over.  
Een aantal mensen vroeg zich af of dit project wel volledig betaald zou moet worden door externe partijen. 
En daarop heeft Marga een lichtjes actie bedacht.  De firma Besselink Licht in Duiven was direct 
enthousiast en bereid om medewerking te verlenen. Voor Henri Rook, deelnemer van het aangepast 
zeilen, is de zeilervaring zo indrukwekkend geweest, dat hij graag iets terug wilde doen. Vanuit zijn 
drukkerij HAMI drukkers in Doesburg, verzorgde hij de stickers. Daarmee was de lichtjes-actie geboren; 
koop een mooie en opblaasbare ledlamp en je hebt een cadeautje voor jezelf en levert meteen een 
bijdrage aan de lift!  
 
 
 
 
 
Verenigingsleden en vrijwilligers, maar ook de deelnemers van Aangepast zeilen werden benaderd, Barry 
en Petra zetten ze op hun toonbank van Ruumzicht en hebben er veel verkocht. Heb je er nog geen? 
Vraag ernaar! 
Door al deze inspanningen is in 2017 heel veel meer aandacht gekomen voor de lift en al meer dan € 
1.000,-- beschikbaar gekomen. En het is niet alleen het geld, maar ook een belangrijk signaal naar 
(toekomstige) subsidiegevers dat we dit ook echt zelf willen en ons ervoor inspannen. 
Uit andere bronnen hebben we ook weer bijdragen weten aan te boren voor de lift: in totaal € 4100,-, 
waarmee we dus alleen al vanuit aangepast zeilen € 5100,-- kunnen bijdragen. De grootste gift was van 
de Accel groep (o.a. Batavus, Sparta en Koga fietsen): 3.000,--, daarnaast kregen we €1350,- van de 
AVR Duiven en we hielden nog € 750,-- over van de Rotary Duiven; dat bedrag bleef over van hun gift van 
€ 2500,-- voor de aanschaf van 10 nieuwe reddingvesten en nieuwe portofoons.   
Extra materieel en meer deelnemers per zeildag; record staat nu op 14 Iets anders dat veel 
betekende in 2017 was de uitbreiding van ons botenbestand met een extra 2 persoons dinghy. Echt 
positief nieuws dat we extra capaciteit erbij kregen. En nog beter: die is volop benut. We hebben ons 
dagrooster op deze extra boot aangepast en  kunnen nu in theorie 15 deelnemers per dag blij maken met 
1,5 uur zeilen. Maar dan moeten de ingeschreven deelnemers ook wel precies passen bij het materiaal 
dat we hebben: 3 twee-persoons dinghies van de Hansaklasse, een solo, en één van de beschikbare 



verenigingsvalken. En –als extra mogelijkheid buiten onze vereniging om- Chris Heil heeft nog een 
afspraak lopen met één van de deelnemers dat die ook kan zeilen in de catamaran van Chris.  
Het record van 2017 staat op 14 deelnemers op 1 dag. Dat is wel aanpoten voor alle vrijwilligers en de 
ploeg die op de rescue zit. En de veiligheid willen we natuurlijk voorop hebben staan. Lopende het jaar 
hebben we dus ook het aantal vrijwilligers per dag opgehoogd van 7 naar 8 en we hebben in overleg met 
het bestuur één van de rescues extra die we als ‘sleepbootje’ en volgboot voor de eenpersoons in kunnen 
zetten. Want ook de solo, die met de elektrische stuur- en zeilinrichting, werd dit jaar weer volop gebruikt. 
Echt fijn dat alle vrijwilligers zich extra in hebben gezet om dit alles mogelijk te maken! 
Eén van de nieuwe reguliere gasten van 2017 is Francis. En zij brengt haar eigen blindegeleidehond mee, 
die natuurlijk ook graag meegaat in de boot. Levert bijzondere plaatjes op.  En we hadden weer veel 
belangstelling van de Lichtenbeek, een school in onze regio voor kinderen met een beperking; ze zijn 
maar liefst drie  keer geweest dit jaar! 
Ook Odwin van Dijk kwam langs. Hij zat eerder in de Tweede Kamer en is tegenwoordig burgemeester 
van Oude Ijsselstreek. Omdat hij zelf rolstoelgebonden is, begrijpt hij als geen ander hoe belangrijk het is 
dat iedereen, met of zonder beperking, mee kan doen in maatschappelijke activiteiten, maar ook in sporet 
en ontspanning. Door zijn bezoek en zijn eigen plezier in het aangepast zeilen van die dag hebben we er 
weer een goede ambassadeur bij.  
De cijfers op een rij Hoe pakt het jaar uit als je naar een aantal gegevens kijkt? De ‘coole’ cijfers vind je 
hieronder 
In 2017 hadden we: -30 vrijwilligers  -13 zeildagen, en 3 extra zeildagen vanuit Lichtenbeek, samen 16 -
63 zeilers en zeilsters die samen 138 keer gezeild hebben.  -207 vaaruren -25 
deelneemsters/deelnemers komen regelmatig zeilen. Dat wordt echt een beetje een vast ploeg.  En net 
als vorig jaar hadden we weer diverse dagen dat we mensen op de reservelijst moesten zetten. De 
belangstelling blijft dus groot en dankzij het extra bootje hadden we met iets minder zeildagen dan vorig 
jaar toch meer vaaruren. 
Ter vergelijking ook nog de voorgaande jaren:  
2015     2016 
- 32 vrijwilligers    - 30 vrijwilligers - 52 deelnemers, 81x gezeild  - 74 
deelnemers, 122x gezeild - 14 zeildagen    - 17 zeildagen - 122 zeiluren 
   - 183 zeiluren 
PR goed geregeld  
De PR via Twitter (aangepastzeilenOOST), Uniek Sporten en Facebook maakt dat we elk jaar weer iets 
meer naamsbekendheid krijgen onder de doelgroep. Neem zelf ook een kijkje op onze Facebookpagina 
en beleef de ervaringen met ons mee via deze link: https://www.facebook.com/AangepastzeilenOost/?fref=ts 
Met sportieve zeilgroet,  
 
Marga Salemink 
Marc de Kroon 
Coördinatie aangepast zeilen 
	


