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               Jaarverslag 2021 
 

        
 
www.stardo.nl 
 
 
Doelstelling 
Het doel van de stichting is om inwoners van de Drechtsteden 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 op 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). 
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit vijf leden en een vertegenwoordiger vanuit de Vereeniging. Dit jaar is 
besloten dat de vertegenwoordiger van de Vereeniging een liaison-functie vervult, maar geen 
deel meer zal uitmaken van het bestuur. Het bestuur komt minimaal 6x per jaar bijeen in 
vergadering. Op uitnodiging van het bestuur, woont de Vereenigingsvertegenwoordiger de 
vergadering bij in aangelegenheden die zowel de Stichting als de Vereeniging aangaan. Als 
contactpersoon van de Stichting voor derden fungeert de secretaris via de gebruikelijke 
communicatiemogelijkheden en zijn NAW-gegevens zijn gepubliceerd op de website. 2021 
stond voor het Bestuur ook in het teken van de WBTR. De Stichting beschikt nu over een 
bestuurshandboek en heeft alle belangrijke organisatorische aspecten beoordeeld en – waar 
nodig – verbeterd.  
 
Deelnemers 
In 2021 zijn we begonnen met 26 deelnemers en geëindigd met 25 deelnemers, die 
wekelijks op woensdag of donderdag komen roeien. Er waren 2 opzeggingen, 1 roeier 
overleed in de loop van het jaar en er meldden zich 1 nieuwe deelnemer en 1 voormalig 
deelnemer kwam ook weer roeien. Het overgrote deel van de roeiers komt al vele jaren 
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trouw elke week. De leeftijd varieert van 15 tot 89 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 medeburgers met een fysieke en/of psychische beperking worden geattendeerd op de 
mogelijkheden van onze activiteiten met betrekking tot de roeisport door het maatschappelijk 
werk van Rijndam/de Waarden, Koninklijke Visio en Inzet078!. Verder zijn een aantal 
wervingsactiviteiten in gang gezet en is de website “www.stardo.nl” vernieuwd, 
geactualiseerd en gebruikersvriendelijker gemaakt. Tevens hebben we nu ook een 
facebookaccount. 
 
Vrijwilligers 
In 2021 waren er 28 vrijwilligers wekelijks beschikbaar om het roeien met onze deelnemers 
veilig en ook aangenaam te laten verlopen. In de loop van het jaar hebben 5 vrijwilligers 
aangegeven niet langer beschikbaar te zijn; er zijn ook 5 nieuwe vrijwilligers komen helpen 
bij het roeien. De conditie van 1 vrijwilliger verslechterde en deze is nu als deelnemer 
ingeschreven. 
 
Eind december zijn 27 vrijwilligers wekelijks of op toerbeurt beschikbaar. 
 
Covid-19-pandemie 
Vanwege de beperkende maatregelen i.v.m. de Covid-19-pandemie mocht er tot begin juni 
niet meer binnen en buiten worden geroeid en waren de loods en roeibak niet toegankelijk. 
Vanaf medio juni mocht er weer beperkt worden geroeid met zo veel mogelijk in acht nemen 
van de 1,5 meter-afstand en strikte maatregelen over hygiëne en mondkapjes. Dit duurde tot 
medio december, toen door de toename van het aantal besmette personen het roeien buiten 
en binnen weer werd verboden. 
 
Jubileum 
In 2021 bestond de Stichting 40 jaar, wat is gevierd met een web-meeting op 11 mei en een 
reprise op 13 juli. Op 28 augustus is er een receptie gehouden voor de Vrienden en verdere 
betrokkenen en daarna een BBQ voor de roeiers en vrijwilligers. Ter gelegenheid van het 
Jubileum hebben de deelnemers voor de vrijwilligers een boekje gemaakt met vele lieve 
dankzeggingen en leuke foto’s en waarin ze beschrijven wat het voor hen betekent dat ze 
samen met de vrijwilligers kunnen roeien.   
 
Naamswijziging 
Na 40 jaar met ‘Gehandicapten’ in de naam is de naam van de Stichting gewijzigd in de 
minder stigmatiserende naam ‘Aangepast’, voluit Stichting Aangepast Roeien Dordrecht en 
Omstreken, kortweg Stardo, met een nieuw logo: 

 



STICHTING GEHANDICAPTENROEIEN DORDRECHT & OMSTREKEN                      
                                                        

3 

Opleiding vrijwilligers 
Vanwege de Covid-19-pandemie is er geen aanvullende instructie aan de vrijwilligers 
gegeven. 
 
Nationale Tocht Aangepast Roeien 2021 
Vanwege de beperkingen door de Covid-19-pandemie is er in 2021 geen NAR 
georganiseerd. 
 
800 km door Dordt 
Ter herdenking van 800 jaar Dordrecht stad werd al in 2020 een roeitocht door de Dordtse 
havens georganiseerd. Samen met de leden van de KDR&ZV wordt er 800 km in wherry’s  
geroeid. In 2020 was deze tocht vanwege de beperkende Covid-maatregelen niet mogelijk. 
In 2021 werd op 11 en 12 september de tocht 800+1 km door Dordt geroeid. Stardo heeft 
met 3 wherry’s op beide dagen deelgenomen aan de tocht. In totaal werd er door de leden 
van de KDR&ZV en Stardo 880 km geroeid. 
 
Opening Prins Claus-brug 
Op 26 oktober 2021 werd de nieuwe Prins Claus-brug over de kop van het Wantij geopend 
door Prinses Beatrix. Stardo was met 3 wherry’s op het water bij de brug tijdens deze 
feestelijke opening.  
 
Rabobank Verenigingsondersteuning 
In 2020 heeft de stichting zich aangemeld voor de RABO Verenigingsondersteuning. Na een 
consultatief intakegesprek is de stichting gekwalificeerd voor het vervolgtraject. Gedurende 
twee jaar worden de stichting en het bestuur samen met de deelnemers en vrijwilligers 
begeleid in het herijken van haar doelstellingen, waarbij de inclusiviteit van de roeiers binnen 
de stichting en de Vereeniging, de interne en externe communicatie, werving van roeiers en 
vrijwilligers, netwerk en fondswerving de aandachtspunten zijn. 
 
Passieprijs voor de vrijwilligers 
In 2021 heeft de Stichting ingeschreven voor de Dordtse Vrijwilligersprijs. Tot onze 
verrassing hebben we daarbij de Passieprijs van de gemeente Dordrecht gewonnen.  
 
Overige activiteiten 
Aan alle roeiers, vrijwilligers en een aantal derden is begin december een boterletter met 
toepasselijk gedicht overhandigd. Ook werd aan allen elektronisch een Kerst- / Nieuwjaars-
kaart gestuurd. 
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Vaartuigen 
 
In 2021 zijn de volgende afvaarten geregistreerd: 
 

 2021 2020 2019 2018    2017    2016 2015 2014 2013 2012 

2Xw Trude 100 57 128 158   174   187   170   151   166   135 

2Xw Jan Derks  44 27 38   30     40     55     32      35      29     20 

2Xw Jan Pasman  61 39 75   98     79     89   111   114     91     75 

2Xw Eduard 118 60 116 151   159   166   145   202   140   103 

2Xw Reiger    0 0 0     0      0       0       0       0       0       0 

2X Joy 24 27 34   45    46     63     66    64     40     42 

Skiff Sjaak met drijvertjes  0 0 0     0      0      0     

Binnen roeien 76 57 116   65  123    68     

Totaal 423 267 507  547  621   628   524  566   466   375 

 
In de praktijk blijken niet alle afvaarten te worden geregistreerd en het werkelijke aantal 
afvaarten zal ca. 10% hoger zijn. 
 
N.B.1: De Reiger is voorzien van het ‘rolrigger’-systeem voor roeiers met een beperkte of 
geen beenfunctie. Dit vaartuig is in 2021 niet nodig gebleken. 
N.B. 2: De skiff Sjaak is op langdurige bruikleen van stichting Roeivalidatie in Rotterdam. Hij 
is speciaal in Dordrecht geplaatst voor roeiers met een specifieke beperking. Er is 
momenteel geen roeier die kwalificeert voor de Sjaak. Deze skiff wordt ook door de 
Vereeniging gebruikt voor instructie. In 2021 is deze skiff 47 x afgeschreven. 
 
Wegens slechte weersomstandigheden werd er op een aantal dagen alleen maar in de 
Roeibak geroeid. In totaal werd op 27 dagen door de roeiers binnen geroeid, soms alleen, 
vaak in een ploegje met een vastgesteld roeischema van 36 minuten. 
 
Bruikleen-vaartuigen 
De Jan Pasman, Jan Derks en Sjaak zijn door stichting Roeivalidatie in Rotterdam aan 
Stardo in bruikleen gegeven. De K-wherry Jan Derks is door de vorm van de binnenromp 
slechter toegankelijk voor gehandicapte roeiers en hij wordt daarom minder vaak gebruikt. 
 
Onderhoud vaartuigen en aanpassingen 
Alle in gebruik zijnde vaartuigen zijn in 2021 regulier onderhouden; er is geen schade 
gevaren. De kielstrip van de Joy werd eind december versterkt en de romp binnen en buiten 
schoongemaakt en in de was gezet. De riemen werden opnieuw geschilderd. 
 
Wherryvlot 
Het wherryvlot is in augustus 2021 opgeleverd aan de KDR&ZV. De stichting heeft 
substantieel bijgedragen aan de aanpassingen om het nieuwe vlot ook goed en veilig 
toegankelijk te maken voor haar roeiers. 
 
Financiën 
De stichting wordt financieel gesteund door een aantal trouwe sponsoren in de regio, 
verenigd in de stichting Vrienden van de Stichting Gehandicaptenroeien Dordrecht en 
Omstreken. Naast deze giften vragen wij van onze deelnemers een bijdrage om het geheel 
mogelijk te maken. Voor 2021 bedroeg deze bijdrage per deelnemer € 111 per jaar. 
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Eind 2021 heeft Rabobank IJsselmonde/Drechtsteden de Rabo Club Support Actie 
gehouden, waarbij rekeninghouders en leden van de Rabo-organisatie kunnen stemmen op 
maatschappelijke instellingen. Een deel van de ‘winst’ van de Rabobank wordt onder de 
deelnemende instellingen verdeeld aan de hand van het aantal uitgebrachte stemmen. De 
stichting heeft hierdoor een bedrag van € 184 mogen ontvangen. 
 
In 2021 heeft de Stichting de Passieprijs van de gemeente Dordrecht gekregen. Aan deze 
prijs is een bedrag van € 2.000 verbonden. 
 
In 2021 heeft Stichting Veerdienst III haar activiteiten beëindigd. Uit de vereffening van de 
boedel heeft Stardo als ANBI-stichting een bedrag van € 2.500 ontvangen ter ondersteuning 
van haar activiteiten. 
 
De PLUS-supermarkten organiseerden weer een spaarpuntenactie, waarmee een bedrag 
van € 366 werd behaald. 
 
De cijfers over 2021 laten, mede door de twee incidentele giften en de bijdrage van Rabo 
Club Support en de Plus-supermarktenactie, een ruim positief resultaat zien. 
 
Het financieel jaarverslag is te vinden op de website. 
 
Vooruitblik 2022 
Het is de vaste intentie van het bestuur en de vrijwilligers om het roeien met mindervalide 
medemensen te bestendigen en uit te breiden.  
 
Zodra de Covid-19-beperkingen zijn versoepeld en het roeien in meermansboten weer is 
toegestaan, zal het roeien worden hervat met inachtneming van de dan geldende 
beperkende maatregelen. 
 
De ondersteuning van de roeiers en vrijwilligers binnen het RABO Verenigings-
ondersteuningsproject wordt voortgezet om de continuïteit van de stichting ook in de 
toekomst te waarborgen. 
 
Het bestuur is zich ervan bewust dat de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers ca. 75 jaar is 
en dat een verjonging van het vrijwilligerscorps de aandacht verdient. Hier wordt samen hard 
aan gewerkt met een plan de campagne met hulp van Rabobank Verenigingsondersteuning.  
 
Het Bestuur is ervan overtuigd met de hulp van sponsoren en de Vrienden van de stichting 
het aangepast roeien in de komende jaren te kunnen voortzetten. 
 
Dordrecht, januari 2022 
 
Het Bestuur 


