
  

Stichting RESA  
voor lichamelijk gehandicapten  
te Alphen aan den Rijn 

Doelstelling 

 

De Stichting RESA stelt zich ten doel  

lichamelijk gehandicapten de gelegenheid 

te bieden, actief deel te nemen aan  

Recreatieve En Sportieve Activiteiten. De 

Stichting beoogt niet het maken van winst. 

Zij heeft geen leden maar deelnemers, die 

geen contributie betalen, maar wel entree-

geld voor zwemmen en/of sporten. 

Een dubbel oogmerk: Therapeutisch 

(bevordering van de fysieke conditie van 

de deelnemers) en Emancipatorisch 

(bevordering van de maatschappelijk parti-

cipatie en integratie van de doelgroep). 

 

Een klein stukje historie 

 

Vanaf 1968 is er al in het (oude) zwembad 

De Hoorn zweminstructie gegeven aan li-

chamelijk gehandicapten. Het openlucht-

zwembad De Hoorn was toen het enige 

zwembad dat Alphen aan den Rijn rijk was. 

Bij de opening van het overdekte zwembad 

De Dillen vond een aantal mensen dat dit 

initiatief gecontinueerd moest worden en 

een officiële status moest krijgen. Dit 

groepje mensen bestond o.a. uit: een arts, 

een fysiotherapeut, een financieel deskun- 

 

 

dige uit het bankwezen en de bedrijfsleider 

van de toenmalige Sportstichting.  

 

Start! 

 

In 1971 kon men georganiseerd met de 

lessen beginnen, ondersteund door de 

toenmalige Sportstichting die mankracht 

leverde in de vorm van vrijwilligers voor 

het geven van zwemonderricht. Na wat 

aanloopproblemen en een hele berg werk 

werd al gauw bewezen dat de doelgroep 

groot was evenals de behoefte. 

 

Oprichting  

 

Op 25 mei 1979 werd de stichting RESA, bij 

notaris Van der Veen Meerstadt, statutair 

opgericht. 

Omstreeks dezelfde tijd werd ook een 

sportafdeling bij de RESA gestart die kon 

steunen op de aanwezige kwaliteit van de 

Sportstichting, een arts en een aantal 

“droge” vrijwilligers. Deze verdeling is nog 

steeds van kracht. Een “natte” en een 

“droge” groep, beide groepen zelfstandig 

opererend.  
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RESA bestaat ongeveer 35 jaar en 

heeft de onderstaande kenmerken: 

 

 niet religieus gebonden,  

 niet plaatselijk gebonden,  

 voor lichamelijk gehandicapten, 

 recreatief,  

 flexibele leeftijdgrens,  

 deskundige begeleiding van artsen,     

     fysiotherapeuten, sport- en zwem- 

     instructeurs 

  

Geen leeftijdsgrens 

 

Wij kennen in principe geen leeftijdgrens, 

alleen bij de zaalsport wordt gekeken 

naar inpassing in de groep.  

Onze zwemafdeling heeft ongeveer 120 

deelnemers met een vaste kern van 70 

tot 80 personen die wekelijks van het 

zwembad gebruik maakt. Hiervoor heb-

ben we de beschikking over ongeveer 30 

vrijwilligers exclusief de vervoerders van 

en naar het zwembad. Dit laatste wordt 

verzorgd door leden van de Rotary en de 

Lions, aangevuld met enige losse hulp-

 

krachten. 

De zaalsport heeft ongeveer 15 deelne-

mers, ondersteund door een vijftal vrijwilli-

gers. 

RESA is een stichting die zich bezighoudt 

met lichamelijk gehandicapten. Dat zijn 

niet alleen mensen die een permanente 

handicap hebben, dit kan ook van tijdelijke 

aard zijn. Dus niet alleen mensen die zich 

in een rolstoel moeten verplaatsen. Maar 

het gaat ook om mensen die geconfron-

teerd zijn met hartproblemen, multiple 

sclerose (MS), CARA patiënten, etc. etc.  

 

Sporten is een must! 

 

We hebben bij de RESA een aantal deelne-

mers, die inmiddels zeer goed weten hoe 

belangrijk sport en beweging voor hen is. 

Een vaste kern is dan ook elke zaterdag 

en/of zondag bij onze activiteiten aanwe-

zig. Maar we weten ook dat er in de regio 

Alphen aan den Rijn een veel groter aantal 

(tijdelijk) lichamelijk gehandicapten zijn 

die zich nog niet bewust zijn dat zij meer 

zouden moeten bewegen, dat sport wel 

degelijk tot hun mogelijkheden behoort. En 

dat er absoluut geen onoverkomelijke hin-

dernissen op de weg naar sport liggen. Het 

verbaast ons nog steeds dat zoveel licha-

melijk gehandicapten zich nog niet bewust 

zijn van het feit dat zij te weinig aan sport 

doen en de stap nog niet hebben durven 

maken. Wij blijven deze mensen uitdagen 

om eens langs te komen en een kijkje te 

nemen in de sporthal of het zwembad en 

een praatje te maken om te zien of er voor 

hun ook mogelijkheden zijn om te sporten.  

 

Het zwemmen 
 

Het (therapeutisch)zwemmen is verdeeld 

over verschillende baden:  

In het ondiepe bad worden speciale oefe-

ningen uitgevoerd onder begeleiding van, 

indien noodzakelijk, fysiotherapeuten of 

aspirant-fysiotherapeuten en waar de aller-

eerste water gewenningsoefeningen en de 

zwemlessen plaatsvinden.  

 

In het wedstrijd/recreatiebad  bad wordt 

de zweminstructie vervolgens verder vol-

tooid. In dit bad bewegen zich ook de deel-

nemers die op voorschrift van hun huisarts 

of specialist moeten revalideren na bv. een 

hernia- of een hartoperatie. 

 

In deze baden wordt verder nog in banen 

gezwommen en aqua-jogging gegeven. Dit 
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alles uiteraard onder deskundig toezicht 

en begeleiding van gediplomeerde mede-

werkers. 

 

Regelmatig wordt er door een aantal 

deelnemers deelgenomen aan het diplo-

ma zwemmen. Het diploma zwemmen 

wordt afgenomen  door bevoegd perso-

neel en wordt met een erkend diploma 

beloond. 

Is het behalen van een zwemdiploma 

voor iedereen al een bijzondere gebeurte-

nis, voor deelnemers van de Stichting RE-

SA geldt dit wel in het bijzonder. Voor 

deze mensen is de weg naar het behalen 

van een diploma in het algemeen zeer 

lang en moet er hard en intensief worden 

gewerkt om er voor in aanmerking te ko-

men.  

Naast het besef dat zwemmen voor hun 

lichamelijk welzijn bijzonder belangrijk is 

geeft het behalen van een zwemdiploma 

toch extra voldoening. En deze voldoe-

ning geldt zowel voor de deelnemers als 

voor de vrijwilligers/instructeurs van de 

Stichting RESA.  

 

Afstand zwemmen 

 

Een andere belangrijk evenement is het 

afstand zwemmen. We kennen daar  

diverse afstanden in die gezwommen 

moeten worden. Voor de een is een af-

stand van 1 meter al een prestatie, maar 

voor de ander bestaat de mogelijkheid 

om een afstand van 3000 meter af te leg-

gen. Elke deelnemer ontvangt na afloop 

van dit evenement een brevet met daar-

op de afgelegde meters. De deelnemers 

zijn trots maar de deskundige leiding van 

de RESA staat glunderend aan de rand 

van het bassin de uitputtende verrichtin-

gen gade te slaan.  

  

Ook krijgen de familieleden van de deel-

nemers een aantal keren per jaar de ge-

legenheid om samen met de RESA-

zwemmers het water in te duiken, zodat 

de ouders en andere familieleden de vor-

deringen van dichtbij kunnen meemaken. 

 

Onze vrijwilligers worden opgeleid en ge-

traind tot gediplomeerde instructeurs of 

instructrices door de vereniging “De Wa- 

tervrienden”. Voor onze eigen bescher-

ming en die van de deelnemers is er een 

drempel ingebouwd voor wat betreft de 

deelname aan het zwemgebeuren. Voor-

 

dat nieuwe deelnemers mogen deelnemen 

aan de zwemactiviteiten is er eerst een 

intake gesprek bij de bij de RESA betrok-

ken huisarts. De RESA-arts bepaalt in sa-

menspraak met de behandelende arts of 

specialist van de betreffende deelnemer of 

er gezwommen mag worden en wat de 

eventuele beperkingen zijn. 

  

Het sporten  
 

Ook hier wordt recreatief gewerkt, ui-

teraard onder leiding en zonodig begelei-

ding. De meest beoefende sporten zijn: 

tafeltennis, badminton, basketbal en sjoe-

len. Tafeltennis en badminton worden zo-

wel lopend als in de rolstoel beoefend. 

Voor deelnemers die dat nodig hebben 

zijn er sportrolstoelen van de RESA be-

schikbaar. Jaarlijks wordt er een ladder-

competitie gespeeld onder de tafeltennis-

deelnemers.  

 

Tussen het sporten door en na afloop is er 

gelegenheid om gezamenlijk koffie of thee 
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te drinken. Dit gezamenlijke samenzijn is 

zeer belangrijk en wordt gezien als een on-

losmakelijk onderdeel van het sporten. In 

november 2011 is, met taart en cadeautjes, 

aandacht gegeven aan het feit dat twee 

deelnemers van het eerste uur al 40 jaar 

deelnemen aan het sporten voor lichamelijk 

gehandicapten. 

 

Om de sociale contacten tussen de 

“natte”en de “droge” groep te verstevigen 

wordt er minimaal 2x per jaar gezamenlijk 

iets feestelijks georganiseerd. Rond 5 de-

cember komt Sinterklaas op bezoek en in 

januari wordt de vrijwilliger van het jaar 

gekozen en jaarlijks wordt er een barbecue 

georganiseerd voor alle vrijwilligers. 

 

Financiën 
 

De Stichting RESA kent geen leden maar 

deelnemers. In plaats van een vast bedrag 

aan contributie betalen de deelnemers voor 

elke keer dat ze bij het zwemmen of spor-

ten aanwezig zijn. De opbrengst daarvan is 

goed voor ruim 30% van onze reguliere uit-

gaven. Voor het overige zijn we afhankelijk 

van een gemeentelijke subsidie en van gif-

ten en collecteopbrengsten.  

Voor buitengewone uitgaven (met name 

voor de aanschaf van kostbaar materieel) 

hebben we met succes een beroep kunnen 

doen op goede gevers. Zo hebben we in 

2002 acht nieuwe sportrolstoelen kunnen 

aanschaffen met steun van het Alphense  

 

VSB-fonds en de Alphense vestiging van de 

Fortisbank. In 2008  hebben we met steun 

van het Rabo Rijnstreekfonds een mobiele 

zwemlift verworven. Maar ook door de jaar-

lijkse collecte van “sport voor gehandicap-

ten” en de bijdragen van de Kringloopwin-

kel zijn we in staat om ons materieel op 

orde te houden. De Alphense serviceclubs 

springen regelmatig bij – in geld, maar ook 

in natura. Leden van de serviceclubs Rotary 

en Lions hebben als adviseur zitting in het 

bestuur en zorgen sinds jaar en dag op 

zondagmorgen voor het vervoer van RESA-

zwemmers. 

 

Vrijwilligers 
 

Andere hulp in natura is afkomstig van de 

zwemvereniging de “Alphense Watervrien-

den”, vrijwel al onze vrijwilligers bij het 

zondagse zwemmen zijn afkomstig uit die 

vereniging of door die vereniging geïnstru-

eerd en getraind.  

Het kan niet genoeg benadrukt worden: 

 

De Stichting RESA bestaat bij de gratie 

van talloze vrijwilligers: 

 

- uit de kring van de Alphense Watervrien- 

den,  

- uit de familie- en vriendenkring van ge-

handicapten (ex)deelnemers,  

- uit de Alphense serviceclubs.  

Zonder hun belangeloze en trouwe inzet 

zou de RESA haar statutaire doelstellingen 

nooit en te nimmer kunnen realiseren. 

 

Hopend dat wij u hiermede een indruk heb-

ben gegeven van het reilen en zeilen van 

de RESA. 

 
Zaalsporten: elke zaterdagmorgen van 09.30 –11.30 uur in sporthal “De Oude Wereld”,  
                          De Oude Wereld 57 te Alphen aan den Rijn. 
 

Zwemmen: elke zondagmorgen van 09.00 – 11.00 uur in zwembad “De Hoorn”,  
                          Van Foreestlaan 4 te Alphen aan den Rijn.    

 

 


