
JAARVERSLAG 2017



04

06
ZWEMBADEN

SPORTSTIMULERING
07 09

SPORTHALLEN 
EN GYMZALEN

PERSONEEL
EN ORGANISATIE

SAMENWERKINGEN COLOFONHIGHLIGHTS
10 1111

2017 was voor Sportbedrijf Zaanstad 
een jaar waarin we weer volop in be-
weging waren. Het was het laatste jaar 
van Zwembad de Watering. In decem-
ber hebben we met een lach en een 
traan afscheid genomen. Heel 2017 is 
er keihard gewerkt aan de bouw van 
de nieuwe Crommenije in Krommenie 
zodat we in december de sleutel in 
ontvangst konden nemen en starten 
met de verhuizing naar het prachtige 
nieuwe bad!
In 2017 hebben voor het eerst het 
Zaanse Sportcongres georganiseerd. 
Na een inventarisatie bij onder ande-
re de sportverenigingen hebben we 
een mooie verzameling aan actuele 
thema’s op de agenda gezet. Met deze 
thema’s zijn onze verenigingsonder-
steuners verder aan de slag gegaan 
en uit het thema Veilig Sportklimaat 
is een campagne ontstaan die 2018 
gelanceerd gaat worden. 
We kijken terug op een mooi jaar dat 
voor 2018 een prachtig startpunt is. 
Zo zorgen we gezamenlijk met al onze 
partners ervoor dat de inwoners van 
Zaanstad op een laagdrempelige ma-
nier kunnen bewegen en sporten! 

Ivonne van Tuijl
William Finders

Directie Sportbedrijf Zaanstad 
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Als uitvoerder van het gemeentelijk 
sportbeleid is Sportbedrijf Zaanstad 
verantwoordelijk voor het faciliteren, 
activeren en stimuleren van de ruim 
150.000 inwoners van Zaanstad. Doel 
van het sportbedrijf is de bewoners 
van Zaanstad in alle leeftijden, met 
plezier te laten sporten en bewegen. 
Dit wordt gedaan door het exploiteren 
van accommodaties (zwembaden, 
sporthallen en gymzalen), middels 
sportstimulering (afdeling Sport-
stimulering) en het organiseren van 
evenementen.

OVER ONS

LOCATIES SPORTBEDRIJF ZAANSTAD

ASSENDELFT
10. Gymzaal Blauwe Ring 89 (Ayundo) 
11. Gymzaal Blauwe Ring 90a (Octant) 
38. Gymzaal Blijdschapstraat 
13. Gymzaal Brandakkerstraat 
21. Gymzaal Kreekrijklaan 2 (Koraal) 
22. Gymzaal Kreekrijklaan 6 (Delta) 
28. Gymzaal Parkrijklaan 1/2
33. Gymzaal Saenredamstraat  

KOOG AAN DE ZAAN
25. Gymzaal Molenwerf 
30. Gymzaal Pinkstraat 
31. Gymzaal Raadhuisstraat
9. Topsportcentrum De Koog 
2. Zwembad Zaangolf

KROMMENIE
12. Gymzaal Braillestraat 
(4.) Gymzaal De Crommenije 
18. Gymzaal Jupiterstraat 139 Evenaar 
19. Gymzaal Jupiterstraat 143 Altra 
6. Sportcentrum TRIAS
4. Zwembad De Crommenije

WESTZAAN
35. Gymzaal Torenstraat

WORMERVEER
40. Gymzaal Anemoonstraat 
15. Gymzaal Goudastraat
3. Zwembad De Watering 

ZAANDAM
39. Gymzaal Gibraltar 
17. Gymzaal Hogendijk 
41. Gymzaal Klipperstraat 
23. Gymzaal Lindenlaan 
26. Gymzaal Noorderven 
24. Gymzaal P. A. van Meverstraat 
29. Gymzaal Parkstraat 
32. Gymzaal Rode Zee 
16. Gymzaal Rosmolen 
27. Gymzaal Tjotterlaan/Panneroodstraat
36. Gymzaal Veldbloemenweg 
34. Gymzaal de Weer/Schaarsven 
37. Gymzaal Wibautstraat 
3. Sporthal Zaanstad-Zuid 
8. Sporthal De Tref
1. Zwembad De Slag

ZAANDIJK
14. Gymzaal Fortuinweg 
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ZWEMBADEN

Voor jong en oud biedt Sportbedrijf 
Zaanstad activiteiten in de drie zwem-
baden. Voor de allerjongsten (vanaf 3 
maanden) is er Ouder- en kindzwem-
men en voor de vijftigplussers is er 
Aquavitaal, Fifty-fit en Hart in Bewe-
ging. Iedere locatie biedt een uitge-
breid ABC-zwemmen lespakket en 
andere lesvormen tot het verbeteren 
van de zwemvaardigheden en ter be-
vordering van het bewegen.

Veiligheid
Veiligheid staat bij Sportbedrijf Zaan-
stad bovenaan de prioriteitenlijst. Ook 
dit jaar zijn alle zweminstructeurs 
bijgeschoold op het gebied van red-
dend zwemmen door middel van de 
zwemtest. Dit biedt de mogelijkheid 
het niveau van de instructeurs en de 
veiligheid van de bezoekers te borgen.

Licentie Nationale Zwemdiploma’s
De Nationale Raad Zwemveiligheid 
Licentie heeft in 2017 wederom de 
Licentie Nationale Zwemdiploma’s 
aan Sportbedrijf Zaanstad uitgereikt, 
deze licentie is geldig voor alle drie 
de zwembaden. De nationale licen-
tie is een instrument om de kwaliteit 
van het zwemonderwijs en het diplo-
mazwemmen voor het Zwem-ABC op 
een zo hoog mogelijk niveau te krij-
gen en te houden. Dankzij de inzet 
van de zweminstructeurs kan Sport-
bedrijf Zaanstad ook in 2017 officiële 
zwemexamens afnemen voor de di-
ploma van het zwem-ABC.

Klantgerichtheid
Ook in 2017 zijn stappen gezet om de 
activiteiten meer af te stemmen op de 
wensen van klanten en de klantge-
richtheid te verhogen. 
Hiervoor is de indeling van de zwem-
lessen onder de loep genomen. De 
lesgroepen zijn heringedeeld en er 
zijn (meer) lessen op zaterdag aan-
geboden. Door dit variabele aanbod 
in dagen, frequentie en tijdsduur is de 
afname van zwemlessen gestegen. Dit 
is een stap in de goede richting naar 
acceptabele wachtlijsten.

ACTIVITEITEN
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Scholing
Zwembad Zaangolf is een oplei-
dingslocatie voor studenten van ROC 
Regio College opleiding Sport en Be-
weging, welke gevestigd is in het nabij 
gelegen Topsportcentrum De Koog.

ZWEMBAD DE SLAG

Locatie: Zaandam 
Aantal baden: 3 
(2 wedstrijdbaden en 1 peuterbad)
Extra: Horecagelegenheid met wifi

ZWEMBAD ZAANGOLF

Locatie: Koog aan de Zaan
Aantal baden: 4 
(wedstrijdbad, recreatiebad met 
stroomversnelling, therapiebad en 
peuterbad)
Extra: Glijbaan, 2 whirlpools, 2 
stoombaden, horecavoorziening met 
wifi

ACCOMMODATIES

Sportbedrijf Zaanstad verzorgt in de 
drie zwembaden (De Slag, De Wate-
ring en Zaangolf) afwisselende acti-
viteiten. Van recreatief tot sportief en 
instructie zwemmen. 

De maatschappelijke taak van de 
zwembaden bestaat uit het bieden 
van ruimte aan Zaanse zwem-, duik- 
en waterpoloverenigingen voor trai-
ningen en wedstrijden. Drie zwem- en 
waterpoloverenigingen en twee duik-
verenigingen zijn in de zwembaden 
gesitueerd.
Daarnaast bieden de zwembaden 
ruimte aan een diversiteit aan doel-
groepen.
Zorg- en welzijnsorganisaties He-
liomare, Evean, Prinsenstichting en 
Odion maken gebruik van de zwem-
badfaciliteiten. Zwembad Zaangolf is 
door de rolstoeltoegankelijkheid en 
het speciale therapiebad zeer goed 
toegankelijk voor velerlei mobiliteits-
groepen, zoals mensen met een li-
chamelijke beperking of herstellende 
van een blessure.

Het afscheid (december 2017) van De 
Watering stond in het teken van her-
inneringen achterlaten en meene-
men. De jeugd heeft met vingerverf 
op de ramen herinneringen achter-
gelaten, trouwe zwemmers die soms 
wel twintig tot dertig jaar in de Wate-
ring gezwommen hebben, mochten 
zwembadtegels meenemen. Tijdens 
de laatste ochtend recreatief zwem-
men is het tarief uit 1970 gehanteerd, 
1 euro oftewel 2,20 gulden.
Zwem- en waterpolo vereniging De 
Ham is mee verhuisd naar de De 
Crommenije, de locatie wordt ge-
bruikt voor trainingen en wedstrijden.
Op de locatie van De Watering in Wor-
merveer zijn plannen voor een nieuw-
bouwlocatie van Dynamica XL, zo 
krijgt deze bijzondere plek een mooie 
nieuwe maatschappelijke functie.

Op 17 december 2017 is er definitief 
afscheid genomen van zwembad De 
Watering in Wormerveer. Het zwem-
bad uit bouwjaar 1969, wordt ver-
vangen door het in 2018 nieuw op te 
leveren binnen- en buitenzwembad 
De Crommenije in Krommenie. 

Een bewogen jaar voor De Watering
In 2017 is, na 47 jaar, het doek ge-
vallen voor zwembad De Watering. 
Het kleine knusse zwembad met 
een dorpse sfeer is vervangen door 
het ruime moderne nieuwe bad De 
Crommenije in Krommenie. Na ja-
renlang plannen maken en gesprek-
ken voeren zijn het buitenbad van De 
Crommenije en de binnenfaciliteiten 
van De Watering samengesmolten tot 
een sport- en instructiebad met een 
binnen- en buitenbaden. 

BEZOEKERSAANTALLEN  De Slag  De Watering  Zaangolf Totaal
totaal aantal bezoekers   173.464  80.254   214.178  467.896
recreatief                  24.467  15.368   101.389  141.224
doelgroepen                 13.627  11.076   31.701  56.404
zwemles         57.228  34.071   45.937  137.236
verenigingen    73.243  18.827   32.666  124.736
scholen             4.899  912   2.485  8.296
aantal kinderen afgezwommen                1.492  811   1.146  3.44905

ZWEMBAD DE WATERING

Locatie: Wormerveer
Aantal baden: 2 
(wedstrijdbad, instructiebad en 
bubbelbad)
Extra: Zonnestudio plus 
horecagelegenheid

DE CROMMENIJE
De Crommenije 
(opening februari 2018)
De Crommenije krijgt de beschik-
king over een 50-meter buitenbad, 
inclusief ‘Duo Racer’ glijbaan met 
tijdswaarneming en een hoge en lage 
duikplank. Er komt een bad voor de 
allerkleinsten met een glijbaan en 
veel speelmogelijkheden.

Locatie: Krommenie
Aantal baden: 2 
(buiten) + springkuil, 3 (binnen)
Extra: Hoge en lage duikplank 
(buiten), buiten glijbaan, ligweide, 
horecavoorziening, wifi



SPORTSTIMULERING

In de lente/zomer maanden (april tot 
en met september) ligt de focus op 
outdoor activiteiten, van oktober tot 
en met maart vinden de activiteiten 
veelal plaats in de gymzalen. Tijdens 
de schoolvakanties worden uiteen-
lopende vakantie activiteiten en eve-
nementen verzorgd, zoals kanoën, 
outdoor spellen, voetbaltoernooien en 
schaken. 

ACTIVITEITEN
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Om alle inwoners van Zaanstad met 
plezier te laten bewegen, biedt sport-
stimulering bekwame (sport)docen-
ten, verenigingsondersteuners, ma-
teriaal, accommodaties en contacten. 
Een compleet professioneel aanbod 
waarmee naschoolse activiteiten, 
sportbuurtwerk, verenigingsonder-
steuning, evenementen en andere ini-
tiatieven uitgevoerd worden.

De activiteiten van sportstimulering 
zijn doelgroep gericht (individuen en 
verenigingen), beschikbaar voor ieder 
budget, van balsport tot denksport, op 
zowel binnen- als buitenlocaties. Doel 
is niemand uit te sluiten van sporten 
en bewegen in Zaanstad. 

Naschoolse activiteiten
In samenwerking met 60 Zaanse ba-
sisscholen (van Zaan Primair en Ago-
ra maar ook enkele zelfstandige scho-
len), zijn in 2017 duizend naschoolse 
activiteiten aangeboden. Hierbij staan 
activiteiten centraal op het gebied van 
cultuur, natuur, sport en gezondheid. 
Gedurende het schooljaar 2016/2017 
en 2017/2018 hebben 8.000 deelne-
mers aan de naschoolse activiteiten 
geparticipeerd. 

Als onderdeel van de “Impuls Sport 
Onderwijs en Cultuur” levert het 
Sportbedrijf een gevarieerd sportaan-
bod zoals acrobatiek, judo, korfbal, 
zwemmen en mini Dam-tot-Dam loop 
training. 

De naschoolse sportactiviteiten wor-
den veelal georganiseerd in samen-
werking met de Zaanse sportvereni-
gingen. Eenmaal kennis gemaakt met 
een sport weten de kinderen eenvou-
diger de weg naar de sportvereniging 
te vinden. 

Sportbuurtwerk
Sportbuurtwerk Zaanstad levert een 
laagdrempelig sport- en spelaan-
bod voor kinderen en jongeren in 
alle woonwijken van Zaanstad. Doel 
is zoveel mogelijk jongeren te la-
ten sporten en bewegen. Tijdens het 
sportbuurtwerk ligt focus op samen-
werken, samenspelen en plezier ma-
ken. Belangrijk speerpunt is: ieder-
een mag meedoen, niemand wordt 
uitgesloten.

Wekelijks bereikt het sportbuurtwerk 
kinderen en jongeren voor wie sport 
en bewegen, om diverse redenen, ver-
re van vanzelfsprekend is. Bij de or-
ganisatie van deze activiteiten wordt 
de samenwerking gezocht met jeugd-
teams, sociale wijkteams, straat-
hoekwerkers en sportverenigingen. 

Het team van sportbuurtwerkers is 
op alle werkdagen actief in alle Zaan-
se woonwijken op de Krajicek Play-
grounds, Cruyff Courts, gymzalen en 
op andere openbare trapveldjes en 
parken in de wijk. 

In 2017 zijn voor de verenigingen, op 
verscheidene sportparken, een ze-
vental verenigingsavonden georga-
niseerd. Tijdens verenigingsavonden 
zijn onderwerpen aangekaart op het 
gebied van: sportverenigingen en on-
derwijs (naschoolse en wijk/buurt ac-
tiviteiten), actuele verenigingszaken, 
een nieuw initiatief voor ledenwerving 
(Kies je Sport) en een veilig sportkli-
maat.
Deze aandachtspunten gericht op fi-
nanciën, beleid, samenwerkingen, 
marketing en communicatie, accom-
modaties en gezondheid, bieden het 
sportbedrijf input voor het nog gerich-
ter ondersteunen van de verenigin-
gen. Daarnaast vormen deze punten 
de basis voor het programma van het 
(informatieve en interactieve) Zaans 
Sportcongres.

Zaans Sportcongres 
Op 13 september 2017 heeft het Sport-
bedrijf het eerste Zaans Sportcongres 
georganiseerd in Topsportcentrum De 
Koog. Samen met gastvrouw Barbara 
Barend (sportjournalist en uitgever) 
en zeven deskundigen (onderzoe-
kers/voormalige topsporters) zijn be-
stuurders van sportverenigingen in 
gesprek gegaan over actuele vereni-
gingsthema’s. 

Tijdens workshops hebben de be-
stuurders praktische handvaten 
aangereikt gekregen waarmee men 
direct aan de slag kan. De volgende 
thema’s zijn aan bod gekomen: 
• De waardenvolle club: tools voor 

bestuurlijke uitdagingen
• Kinderen en jongeren in veilige 

handen op de sportclub
• Welkom op de club: vrijwilligers 

en sponsoren
• Communicatie voor sportvereni-

gingen
• Verenigingsleden of consumen-

ten?

Sportbedrijf Zaanstad geeft vervolg 
aan de resultaten van dit sportcon-
gres en gaat, in samenwerking met 
een aantal deskundigen, dieper in op 
onderwerpen die op het sportcongres 
zijn behandeld.

Verenigingsondersteuning
De ruim 140 Zaanse sportverenigin-
gen vervullen een belangrijke verbin-
dende taak binnen de samenleving. 
Sportbedrijf Zaanstad biedt de vereni-
gingen kennis en kunde op het gebied 
van het organiseren van activiteiten 
en het besturen van de vereniging. 

Daarnaast ondersteunen de vereni-
gingsondersteuners bij het verkrijgen 
van subsidies en geven zij trainingen 
met betrekking tot zaken als het wer-
ven van leden, vrijwilligers en sponso-
ren. Tevens verzorgen zij trainingen in 
wet- en regelgeving en fiscale zaken. 



Onderhoudsplan
Als onderdeel van het meerjarig on-
derhoudsplan zijn in 2017 een aantal 
onderdelen opgepakt zoals het schil-
derwerk en de aanschaf van nieuw 
materiaal. 

De wandrekken in 17 gymzalen zijn 
vervangen door moderne wandrek-
ken. Per locatie staan twee gelijke 
wandrekken welke ieder afzonderlijk 
elektrisch bediend kunnen worden 
doormiddel van een bedieningsin-
structiepaneel.

In Topsportcentrum De Koog is een 
gezamenlijke investering gedaan in 
de audio installatie. Deze investering 
(met de gemeente, KZ, VVZ en Roda) 
zorgt ervoor dat de wedstrijden een 
professionelere uitstraling hebben en 
het publiek beter geïnformeerd kan 
worden rondom en tijdens de sport-
wedstrijden. 

Faciliteren van evenementen
De multifunctionaliteit van de vier 
sporthallen biedt kansen voor het 
faciliteren van een diversiteit aan (in-
ter-)nationale en lokale sportevene-
menten:

Lokaal: Uitreiking Zaanse sportpen-
ning
In maart heeft de gemeente Zaanstad 
Topsportcentrum De Koog uitgekozen 
als locatie voor het uitreiken van de 
Zaanse sportpenning. Wethouder Je-
roen Olthof heeft aan 66 Zaanse spor-
ters de zogeheten Zaanse sportpen-
ning uitgereikt. Deze penning is voor 
sporters die individueel of met een 
team, Nederlands-, Europees- of We-
reldkampioen, geworden zijn in 2016. 

Internationaal: Volleybal toernooi
In de maand mei is er in Topsport-
centrum De Koog het WKK (Wereld 
Kampioenschap Kwalificatie) volley-
bal toernooi gehouden georganiseerd 
door NEVOBO. Tijdens dit toernooi 
hebben herenteams uit zes landen 
(Oostenrijk, Luxemburg, Slowakije, 
Moldavië, Griekenland en Nederland) 
gestreden om de kwalificatie voor het 
Wereld Kampioenschap.

Nationaal:  Kickboksgala
In oktober is het RINGS kickboksgala 
gehouden in Sporthal Zaanstad-Zuid. 
Boksers uit diverse gewichtsklassen 
hebben in de ring gevochten. 

Lokaal: Zaalvoetbaltoernooi voor be-
drijven
In Topsportcentrum De Koog werd 
voor de 11de keer het De Zaankan-
ter/Saentoernooi georganiseerd. Dit 
zaalvoetbaltoernooi voor bedrijven in 
de Zaansteek, werd in 2017 voor het 
eerst in het Topsportcentrum geor-
ganiseerd. Totaal hebben 16 teams 
deelgenomen aan dit toernooi. 

SPORTHALLEN EN GYMZALEN
ACTIVITEITEN

07



Sporthallen en gymzalen
Op het gebied van exploiteren en fa-
ciliteren heeft het Sportbedrijf Zaans-
tad een uitgebreide verantwoordelijk-
heid gericht op de (top)sporthallen en 
gymzalen. De vier sporthallen (1 top-
sportcentrum + 3 sportcentra) worden 
door het sportbedrijf beheert en ge-
bruikt. Doordat 
de gymzalen door geheel Zaanstad 
verspreid liggen, zijn zij vaak geves-
tigd in de directe nabijheid van onder-
wijsinstellingen voor basis- en voort-
gezet onderwijs.

TOPSPORTCENTRUM DE KOOG

Locatie: Koog aan de Zaan
Aantal zalen: Topsporthal 1.750 zit- 
en staplaatsen + breedtesporthal
Extra:   Sport Medisch 
Centrum, Kinderopvang FreeKids, 
ROC regio college, vipruimte, diverse 
vergaderruimtes, massage- en be-
handelruimtes en voorzieningen voor 
controles op dopinggebruik, horeca-
voorziening + wifi.

SPORTCENTRUM TRIAS

Locatie: Krommenie
Aantal zalen: 4 
(2x sporthal, 1 turnzaal, 1 vecht-
sporthal met klimwand)
Extra:  De sporthal van 24 x 44,8 me-
ter voldoet aan de NOC/NSF gesteld 
nomen voor nationale wedstrijden. 
Fitnesszaal en aerobiczaal
Extra: Horecaplein

SPORTCENTRUM ZAANSTAD-ZUID

Locatie:  Zaandam
Aantal zalen: 1 
(kan gescheiden worden in 3 speel-
velden)
Extra: Ruime horecagelegenheid, 
tribune en geschikt voor beurzen en 
evenementen

SPORTCENTRUM DE TREF

Locatie: ’t Kalf, Zaandam
Aantal zalen:  1 
(kan gescheiden worden in 3 speel-
velden)
Extra: Horecagelegenheid en een ge-
schikt voor beurzen en evenementen.

ACCOMMODATIES
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Medewerkers zijn het hart van Sport-
bedrijf Zaanstad. Gemotiveerde en 
tevreden medewerkers zijn van groot 
belang voor het succes van de orga-
nisatie. 

Vanzelfsprekend beschikken alle me-
dewerkers over de voor hun taakuit-
voering vereiste vaardigheden en 
diploma’s. Continue ontwikkeling, 
waaronder scholing en bijscholing, is 
nodig om op een verantwoorde ma-
nier in te spelen op de wensen van de 
bezoekersgroepen. Van elkaar leren 
door uitwisseling van kennis is on-
ontbeerlijk voor de continuïteit van de 
organisatie.

In 2017 waren er ongeveer 140 per-
sonen werkzaam bij Sportbedrijf 
Zaanstad. Het personeelsbestand 
bestaat voor het grootste gedeelte uit 
medewerkers in dienst van de orga-
nisatie. Vanwege seizoenpatronen en 
de noodzaak aan flexibiliteit wordt 
tevens gebruik gemaakt van de dien-
sten van payroll-instellingen.  

BESTUURDER EN 
RAAD VAN TOEZICHT 

Stichting Sportbedrijf Zaanstad wordt 
bestuurd door een statutair directeur. 
De Raad van Toezicht adviseert en 
houdt toezicht op het beleid en de uit-
voering daarvan.

Samenstelling Raad van Toezicht en 
bestuurder in 2017

Bestuurder:   W.H.T. Finders
bezoldiging  € 65.200
Voorzitter RvT  R. Wittenberg
bezoldiging  € 3.500
Vice voorzitter RvT P. Keijzer 
bezoldiging  € 3.000
Lid RvT    T. Krijns
bezoldiging  € 3.000
Lid RvT    N. Yoldas
bezoldiging   € 3.000

PERSONEEL EN ORGANISATIE
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Meedoen Zaanstad
Gemeente Zaanstad heeft samen 
met het Jeugdcultuurfonds (JCF) 
en het Jeugdsportfonds JSF) ‘Mee-
doen Zaanstad’ ontwikkeld. Meedoen 
Zaanstad biedt kinderen uit gezinnen 
met lage inkomens de mogelijkheid 
deel te nemen aan cultuur en sport. 
Dit onderdeel van het minimabeleid 
van Zaanstad is bestemd voor school-
gaande kinderen tot 18 jaar, die ba-
sisonderwijs of voortgezet onderwijs 
volgen. 

Het doel is, zeker gezien het afschaf-
fen het schoolzwemmen in Zaanstad, 
alle kinderen voor het verlaten van de 

Prinsenstichting
De samenwerking met de Prinsen-
stichting is in 2017 gecontinueerd. 
Een bewoonster van de stichting
maakt wekelijks vast deel uit van het 
horecateam van Zaangolf. Een sa-
menwerking die zowel voor het sport-
bedrijf, de horeca klanten als deze 
extra medewerker als zeer prettig 
ervaren wordt.

EEN GREEP UIT SAMENWERKINGEN

basisschool minimaal het diploma-A 
te laten behalen. Daarnaast worden 
kinderen die, inmiddels op het Voort-
gezet Onderwijs zitten en, nog niet in 
het bezit zijn van een zwemdiploma 
alsnog de mogelijkheid geboden dit 
zwemdiploma te behalen.

De zwembaden faciliteren zwemles-
sen voor deze doelgroep en vergroot 
hiermee de veiligheid en voorkomt de 
kans op verdrinking.

In 2017 heeft Sportbedrijf Zaanstad 
227 kinderen kunnen laten deelne-
men aan Meedoen Zaanstad.

Zwemactiviteit vluchtelingen 
In overleg met COA zijn er met behulp 
van vrijwilligers van de Noorderkerk 
te Zaandam, in De Slag activiteiten 
georganiseerd voor vluchtelingen 
vanuit locatie ’t Veldpark en locatie 
Taets. 

Voor de vluchtelingen is in eerste in-
stantie een activiteiten opgezet spe-
ciaal voor vrouwen, met als doel ont-
spanning, plezier en gezelligheid te 
bieden. In totaal hebben 50 vrouwen 
met behulp van ongeveer 25 vrijwil-
ligers verdeeld over twee momenten 

verschillende water activiteiten ge-
daan, waaronder bewegen op muziek. 
De dames waren zeer enthousiast en 
hebben op deze sportieve manier een 
leuke afleiding gehad. Wegens groot 
succes bij de dames is er ook voor 
een groep van 29 mannelijke vluch-
telingen vanuit locatie ‘t Veldpark een 
soortgelijke activiteit georganiseerd. 
Daar waren 10 vrijwilligers bij betrok-
ken. 

GGD/JOGG
AZ, Jongeren op Gezond Gewicht 
(JOGG) Zaanstad, Gemeente Zaans-
tad en Sportbedrijf Zaanstad, hebben 
gezamenlijk het ZaansFit AZ Zomer-
kamp georganiseerd. Een sportief 
kamp voor jongeren in de leeftijd 8 tot 
12 jaar met als centraal thema: ple-
zier, sport, spel en gezonder leven. 
Kinderen en ouders hebben tijdens dit 
kamp meer geleerd over een gezonde 
en fitte lifestyle.10
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FEBRUARI/AUGUSTUS
Zaansfit AZ kamp

Wijdewormer

18 JANUARI
Uitreiking zwemlicentie ABC
Zwembad De Slag, Zaandam

14 MAART
Uitreiking sportpenningen
Topsportcentrum De Koog, 

Zaandam

23 T/M 25 MEI
Wereld Kampioenschap 

Kwalificatie volleybal toernooi
Topsportcentrum De Koog, 

Zaandam

13 SEPTEMBER 
Zaanse sportcongres 

Topsportcentrum De Koog

23 SEPTEMBER
Mini Dam tot Dam loop 

Zaandam

COLOFON


