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Naam:

Inclusief roeien bij Isala

Achtergrond:

Enkele jaren geleden is ons lid Hans Stolk getroffen door een CVA en
sindsdien aangewezen op aangepast roeien. Willem en Carla van
Poelje hebben mogelijkheden gecreëerd waarbij met een aangepaste
Zilvermeeuw wekelijks wordt geroeid. Nu willen Willem en Carla het
stokje doorgeven. Voor het bestuur reden om na te denken of en hoe
we het inclusief roeien kunnen integreren binnen de vereniging.
Kortom: beleid maken.

Doel:

1. Onderzoek de mogelijkheden van inclusief roeien binnen Isala.
Betrek daarbij de nieuwe accommodatie, ons botenbestand, ons
roeiwater en de bereidwilligheid van leden.
2. Maak een aanbeveling over de mogelijkheden en beperkingen.
3. Maak een overzicht van evt. kosten, benodigde aanpassingen in
de diverse deelgebieden en mogelijkheden tav subsidies.
4. Maak een overzicht welk beperkingen wel en niet in aanmerking
kunnen komen (doelgroepenonderzoek).
5. Betrek bij het onderzoek ook de verminderde vitaliteit van de
oudere roeier.

Resultaten:

Uitgangspunten voor het Isala beleid t.a.v. inclusief roeien:
• We hebben duidelijk welke mogelijkheden het inclusief roeien
binnen Isala heeft tav accommodatie, water, botenbestand,
roeimogelijkheden en mogelijke aanpassingen.
• We hebben helder welke doelgroepen (geestelijk, lichamelijk of
problemen voortkomend uit ouderdoem) we wel en niet kunnen
begeleiden in de roeisport.
• We hebben duidelijk welk draagvlaker is voor het bemensen van
het inclusief roeien.
• We hebben duidelijk hoeveel roeiers met een beperking we
kunnen begeleiden, op welke momenten en met welke
beperkingen.
• We weten welke materiele aanpassingen we moeten verrichten
en wat daarvan de kosten zijn.
• We hebben zicht op de subsidies die we kunnen ontvangen.

Werkwijze:

Jac van Beek als buurtsportcoach kent de wegen binnen de gemeente
Zutphen. Hij is als coördinator verbonden aan dit project. Verzamelen
van informatie vanuit Hans Stolk, Willem van Poelje. Maar ook via de
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KNRB en verenigingen die al actief zijn op dit gebied. Jac schakelt
betrokkenen in die nodig zijn. Te weten:
• Gemeente, Barry Leenders, tav subsidies en gemeentelijke sociale
kaart.
• Inge Wilms als fysiotherapeut voor de opzet van een op maat en
passend roeiaanbod.
• Hans Stolk als ervaringsdeskundige en tav het aanvragen van
subsidies.
• Materiaalcommissie tav overleg met betrekking tot geschikte en
beschikbare boten en aanpassingen aan de boten. En in het
meedenken en maken van aanpassingen aan botenhuis en vlot.
• Commissie veiligheid tav hun deskundigheid op dit gebied.
• ROC tav op maat aanbieden opleidingsmogelijkheden.

Doelgroep:

Iedereen met een afstand tot sporten. Verder in kaart te brengen
door de projectgroep.

Organisatie:

Coördinator Jac van Beek organiseert overleg met diverse
‘specialisten’ van binnen en buiten Isala. Hij rapporteert aan Colette,
de voorzitter, onder wie Jac organisatorisch valt. Colette Rapporteert
aan het bestuur.

Wanneer:

Vanaf heden tot aan oktober zodat het plan meegenomen kan
worden in het verenigingsplan en door de ALV bekrachtigd kan
worden.

Middelen:

Eerst een plan, bij goedkeuring komen er in overleg middelen vrij voor
diverse aanpassingen.

Bijzonderheden:

Bundel de krachten. Vanuit de klankbordgroep is er enig initiatief
genomen omdat bij de inrichting de wens tot inclusief roeien is
uitgesproken. Bijv voor de aanschaf van een looprek.
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