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Bijzonder en geslaagd 
 
Het seizoen is alweer voorbij! Ongelofelijk hoe snel het seizoen zich voorbij heeft gespoed. Op een moment van  
terugblikken, wat onlosmakelijk met het maken van een jaarverslag verbonden is, dringt het pas goed tot ons door 
hoeveel bijzondere en fijne momenten wij als vrijwilligers hebben mogen beleven op het water met de deelnemers en 
hun familie en/of begeleiders. 
 
Bijzondere weersomstandigheden 
 
Gaandeweg het seizoen werden ook wij, zoals veel watersporters dit jaar, 
geconfronteerd met de lage waterstanden in de haven. Aangezien onze  
Hansa bootjes diep stekende zwaarden hebben moesten we uitwijken naar  
de kopsteiger. Met hulp van Sailability Nederland, enkele vrijwilligers en de  
havenmeesters werd hiertoe de tweede tillift locatie gerealiseerd. Mede  
hierdoor konden de zeildagen gelukkig doorgang vinden! 
Om de deelnemers (en vrijwilligers) te beschermen tegen de brandende zon, 
die op veel zeildagen aanwezig was, werd een partytent op de vlonder gezet. 
 
 
 

Rolstoellift 
 
2018 zal als het jaar ingaan waarin een lang gekoesterde 
wens, het realiseren van een rolstoellift, gerealiseerd is. Een 
prestatie van formaat op conto van vele mensen binnen onze 
vereniging, sponsoren en in het bijzonder natuurlijk de 
liftcommissie. Niet alleen ziet de rolstoellift met bij behorende 
loopbrug er inventief en gelikt uit, hij maakt het ook mogelijk 
dat mensen met een beperking zich voortaan volledig kunnen 
mengen in het verenigingsleven binnen WSV-Giesbeek!  

 
 
Cijfers op een rij 
 
Dit seizoen hebben we een aantal nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. Zij brengen veel kennis en enthousiasme 
mee waar we erg blij mee zijn! Ons team van vrijwilligers is hiermee gegroeid van 30 naar 35 mensen. Hierdoor zijn 
we nog beter in staat extra begeleiding of een tweede rescue in te zetten. 
 
Het aantal vaaruren dit seizoen is wat afgenomen ten opzichte van het topjaar 2017. Buiten de 12 reguliere zeildagen 
in het weekend hebben we drie extra groepszeildagen georganiseerd voor de school Lichtenbeek, Dagcentrum Zozijn 
en Zorg en Vakantie organisatie Michael de Ridder . Daarnaast hebben we 14 nieuwe deelnemers mogen 
verwelkomen.  
 

2017   2018 
Vrijwilligers  30   35 
Zeildagen  16   15 
Vaaruren  207   178 
 
 
Ontwikkelingen 
 
Steeds vaker krijgen wij de vraag of mensen met een beperking bij ons ook zeillessen kunnen volgen. De opzet van 
de aangepaste zeildagen is om het zeilen te beleven en geeft helaas geen ruimte tot het volgen van zeillessen. Dit 
jaar is binnen onze vereniging een eerste aanzet gegeven te verkennen welke mogelijkheden hiertoe gecreëerd 
zouden kunnen worden. Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen! 
 
 
 

	



 
PR 
 
Net als voorgaande jaren waren we te vinden op Twitter, Facebook en de site van UniekSporten. Elke zeildag zijn 
foto’s van zeilmomenten van de deelnemers te volgen op: (https://www.facebook.com/AangepastzeilenOost/?fref=ts). 
Daarnaast zijn er interviews afgenomen met twee deelnemers en Annette. Deze zijn te vinden op de site van Uniek 
Sporten onder het kopje sportmomenten (https://www.unieksporten.nl/gelderland-sport-onbeperkt/sportmomenten-
2018/9732/op-natuurlijke-kracht-vooruit-bij-zeildag-wsv-giesbeek)  
Mond op mond reclame is ook zeer welkom. Ken je iemand met een beperking die graag het zeilen wil beleven dan 
horen wij het graag! 
 
 
 
 
Tot slot 
 
Wij, als kersverse coördinatoren, kijken terug op een heel mooi seizoen. We hebben genoten van de vele blije 
gezichten onder de deelnemers en vrijwilligers. Fijn was het te merken dat geen moeite te veel was voor de 
vrijwilligers om de deelnemers het zeilen te laten beleven. Heel prettig was ook de overdracht van de vorige 
coördinatoren Marga en Marc.  
 
Kortom:  
 
Het aftellen naar het volgende seizoen gaat beginnen!  
Voor dat je het weet is het weer zover! 
We hebben er zin in! 
 
 
Met sportieve zeilgroet, 
 
Annette Oyevaar 
Robert Koch 
Coördinatie aangepast zeilen 	


