JAARVERSLAG 2018

VOORWOORD
In dit jaarverslag blikken we terug op een sportief 2018 met vele mooie hoogtepunten.
In januari opende zwembad De Crommenije haar deuren, met trots lieten wij de eerste
bezoekers binnen. In mei werd het buitenbad geopend waarna er een prachtige zomer
volgde. Het was een vuurdoop voor de accommodatie en ons personeel. We hebben in
2018 meer dan 100.000 bezoekers mogen ontvangen in De Crommenije.
Het jaar kende vele leuke activiteiten/evenementen en lanceringen. In april hebben we
voor het eerst op negen basisscholen de koningsspelen georganiseerd. In totaal hebben
1.200 kinderen enthousiast deelgenomen. Zo waren er allerlei activiteiten waaronder,
dans-, outdoor- en oudhollandse spelletjes.
In de maand juli is de campagne Kies je sport gelanceerd en werd het top beachvolleybal
toernooi op de Rozengracht georganiseerd. Oktober stond in het teken van de wielerronde van Assendelft en de vechtsportdag in het Topsportcentrum De Koog. Dit is maar een
kleine selectie van de vele sportieve activiteiten.
In dit jaarverslag geven we tevens een inkijk in het thema veiligheid en wat dat inhoudt
voor het Sportbedrijf. Veiligheid moet altijd “top of mind” zijn en daar moeten we met z’n
allen voor staan. Wij kunnen dat niet alleen.
2018 vormt een mooie basis voor de komende jaren met het opstarten van nieuwe activiteiten en het lanceren van nieuwe concepten en campagnes. Op deze manier blijven we
(door)ontwikkelen en inspelen op actuele thema’s en wensen vanuit de maatschappij.
William Finders
Ivonne van Tuijl
Directie Sportbedrijf Zaanstad
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Sportbedrijf
Zaanstad
activeert,
stimuleert en faciliteert de inwoners
van Zaanstad en voert het gemeentelijk
sportbeleid uit. Doel is de ruim
150.000 inwoners van Zaanstad in
alle leeftijden, met plezier te laten
sporten en bewegen. Dit maakt
het sportbedrijf mogelijk door het
exploiteren van indooraccommodaties
(3 zwembaden, 4 sporthallen en 32
gymzalen), middels sportstimulering
en het organiseren van evenementen
en activiteiten voor alle type sporters.
Dit kan Sportbedrijf Zaanstad niet
alleen! Wel door nauw samen te
werken met onder andere:
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Wormerveer

Wormer

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

33

28
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Assendelft
11

A7

KOOG AAN DE ZAAN
2. Zwembad Zaangolf
9. Topsportcentrum De Koog
11
25. Gymzaal Molenwerf
30. Gymzaal Pinkstraat
31. Gymzaal Raadhuisstraat
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Zaanse scholen
(basis-, bijzonder-, MBOen middelbaar onderwijs)
Sportverenigingen

38

Zaandijk

GGD

14

Sociale Wijkteams
Straathoekwerkers
Nationale sportbonden

KROMMENIE
3. Zwembad De Crommenije
4. Gymzaal De Crommenije
6. Sportcentrum TRIAS
12. Gymzaal Braillestraat
18. Gymzaal Jupiterstraat 139 Evenaar
19. Gymzaal Jupiterstraat 143 Altra
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WESTZAAN
9
35. Gymzaal Torenstraat
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Topsport Zaanstreek
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Gemeente Zaanstad

WORMERVEER
15. Gymzaal Goudastraat
40. Gymzaal Anemoonstraat
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Koog a/d Zaan
32
16

Westzaan
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39
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Zaandam

41
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A8
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ZAANDAM
1. Zwembad De Slag
5. Sporthal Zaanstad-Zuid
8. Sporthal De Tref
16. Gymzaal Rosmolen
17. Gymzaal Hogendijk
23. Gymzaal Lindenlaan
24. Gymzaal P. A. van Meverstraat
26. Gymzaal Noorderven
27. Gymzaal Tjotterlaan/Panneroodstraat
29. Gymzaal Parkstraat
32. Gymzaal Rode Zee
34. Gymzaal de Weer/Schaarsven
36. Gymzaal Veldbloemenweg
Oostzaan
37. Gymzaal Wibautstraat
39. Gymzaal Gibraltar
41. Gymzaal Klipperstraat
ZAANDIJK
14. Gymzaal Fortuinweg

2018
570.471
BEZOEKERS VAN ZWEMBADEN
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ZWEMBADEN

TOPSPORTCENTRUM

SPORTCENTRA

GYMZALEN

8000
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SAMENWERKINGEN VOOR
GEZONDE KANTINES

AANTAL VERENIGINGEN
DIE BIJEENKOMSTEN
VERENIGINGSONDERSTEUNING
HEBBEN BEZOCHT

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
DEELNAMES

UREN NASCHOOLSE
SPORTACTIVITEITEN

KONINGSDAG
KINDEREN

KONINGSDAG
BASISSCHOLEN

LOCATIES

DEELNEMENDE SCHOLEN
AAN IMPULS ONDERWIJS,
SPORT EN CULTUUR

IN CIJFERS

2200 1800 10

UUR SPORTBUURTWERK
PER WEEK OP
VERSCHILLENDE LOCATIES

VEILIGHEID
ACTIVITEITEN

In dit publicitair jaarverslag lichten
we het thema veiligheid toe. Veiligheid is een zichtbare en onzichtbare
bepalende factor binnen de organisatie welke voortdurend aandacht krijgt
en behoeft. We willen in dit jaarverslag een indruk geven, van wat er allemaal bij komt kijken op het gebied
van veiligheid.
Veiligheid
Veiligheid heeft binnen Sportbedrijf
Zaanstad de hoogste prioriteit. De
focus ligt op thema’s als locaties en
materiaal, zwemveiligheid, toezichthouden, trainen van medewerkers
gericht op het veilige recreëren van
bezoekers, maar ook een veilig sportklimaat waarvoor we in november de
campagne “Alles is bespreekbaar”
zijn gestart.
Middelen die hiervoor ingezet worden
zijn: goed opgeleide medewerkers,
veilige locaties, betrouwbaar materiaal, duidelijke afspraken (protocollen)
op het gebied van hygiëne en veiligheid en continue controle/keuring.
Opleiding medewerkers
Naast het bezit van de noodzakelijke
diploma’s voor uitvoering van de functie, dienen de medewerkers (afhankelijk van de functie) in het bezit te zijn
van EHBO en/of BHV diploma’s. Zowel
zwembadmedewerkers, sportbuurtwerkers als kantoormedewerkers
zijn onderdeel van het opleidingsprogramma bestaande uit basiscursussen en herhalingscursussen. Tevens
zijn alle medewerkers van Sportbedrijf Zaanstad in het bezit van een
VOG.
Alle medewerkers die aan de badrand
staan (zweminstructeurs en toezichthouders) nemen tweemaal per jaar
deel aan de verplichte zwemtest.
Techniek en conditie vormen de basis
van deze test, waarbij ook reddend
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zwemmen een belangrijk en bepalend
onderdeel is, dat uitgebreid getest en
getraind wordt.
In house scholing:
Voor de scholing van toezichthouders
is een eigen op maat opleidingsprogramma opgesteld bestaande uit
een theoretisch kader en de praktijk
zwemtest. Binnen het theoretische
kader worden onderwerpen onderwezen als algemene regels, preventieve
uitvoering, werkwijze, handelingswijze, herkennen van drenkelingen,
communicatie en samenwerken . Ten
behoeve van het toezicht op het buitenterrein van De Crommenije, wordt
jaarlijks een poule toezichthouders
opgeleid tot toezichthouder.
Veilige locaties en betrouwbaar
materiaal
Als onderdeel van het meerjarig onderhoudsplan (MOP) worden alle
locaties en het materiaal met grote
regelmaat gecontroleerd op mogelijke defecten of onderhouds-/vervangingsbehoeften. Tevens worden
alle verplichte keuringen gedaan. Het
MOP behelst ook preventief onderhoud.
Voor alle accommodaties (32 gymzalen, 4 sportcentra, 3 zwembaden)
zijn op maat gemaakte calamiteitenen ontruimingsplannen plus ontruimingsplattegronden. Alle medewerkers zijn bekend met deze plannen en
kunnen deze, indien noodzakelijk, ten
uitvoer brengen.
Afspraken en protocollen
Los van de calamiteiten- en ontruimingsplannen gericht op de eigen
accommodaties, bezoekers en medewerkers, is Sportbedrijf Zaanstad
ook (gezamenlijk) verantwoordelijkheid voor het gebruik van gehuurde
ruimten door derden. Deze derden,
veelal verenigingen, kiezen ervoor
om zelf toezicht te houden tijdens het
zwemmen. Hiervoor is het protocol
Handhaving en Veiligheid zwemver-

enigingen in 2018 aangescherpt. De
huurders van de zwembaden (zwem-,
duik- en waterpoloverenigingen), zijn
verplicht gevolg te geven aan het opgestelde protocol. Sportbedrijf Zaanstad ondersteunt de verenigingen om
aan de vereisten van dit protocol te
voldoen.
Protocollen:
In 2018 is een vernieuwd protocol
opgesteld: Veiligheid en toezicht bij
schoolzwemmen. Hierin staan onder
andere punten beschreven gericht
op het toezicht door de leraar/ouderhulp, begeleiding, absentie registratie, overdracht en het opvolgen van
gedrags- en huisregels. Dit alles om
de veiligheid voor, tijdens en na de
(school)zwemles en het vrijzwemmen
te waarborgen.
Bestaande protocollen worden jaarlijks geëvalueerd en indien noodzakelijk aangescherpt.
Hygiëne en veiligheid
Binnen Sportbedrijf Zaanstad wordt
volgens het Zwembadkeur Veilig &
Schoon gewerkt, hiermee toont het
Sportbedrijf aan, dat bedrijfsprocessen ten aanzien van hygiëne en veiligheid goed zijn geregeld en correct
uitgevoerd worden door de medewerkers. Keurmerk Veilig & Schoon
geeft aan dat de locatie voldoet aan
de gestelde wet- en regelgeving plus
een aantal door de zwembadbranche
ingestelde, extra kwaliteitseisen.
Op
alle
locaties
(zwembaden,
sporthallen, gymzalen en kantoren) wordt gewerkt op basis van een
schoonmaakprogramma met daarin
richtlijnen voor schoonmaakmateriaal, -methode en -middelen.
Vrolijk en veilig
De drie zwembaden van Sportbedrijf
Zaanstad zijn aangesloten bij het protocol Vrolijk en Veilig van de samenwerkende zwembaden in Noord-Hol-

land. Dit is een convenant tussen de
zwembaden en politie. Dit bestaat
onder andere uit een overzicht met
gedragsregels voor de bezoekers en
geeft handvaten tegen raddraaiers.
Aan de hand van dit protocol kan een
zwembadverbod opgelegd worden
waardoor bij herhaling van gedrag de
politie tot vervolgstappen kan overgaan.
Continue controle/keuring
Controle op deze veiligheidsmiddelen
worden op diverse niveaus uitgevoerd.
Diploma’s en certificaten worden gecontroleerd en geregistreerd en geldigheidstermijnen worden bewaakt.
Alle medewerkers en met name locatiebeheerders en locatiemanagers
zijn continu alert op de veiligheid in
en rondom de accommodaties en het
materiaal. Door bezoekers van de accommodaties op diverse manieren
te attenderen op de genomen veiligheidsmaatregelen en te wijzen op veiligheidsinstructies, creëren wij een
veilig klimaat.
Campagne veilig sportklimaat
In november is de kick-off geweest
van de campagne veilig sportklimaat
“Alles is bespreekbaar”. Dit is een gezamenlijke campagne met gemeente
Zaanstad en de GGD en geeft verenigingen een handvat hoe om te gaan
met dit belangrijke thema. De campagne is opgedeeld in zes subthema’s; ongewenste intimidatie, pesten,
LHBTI, discriminatie, ouders langs de
lijn en arbitrage. Onze verenigingsondersteuners helpen de verenigingen
met een stappenplan en via het sportbedrijf kan allerlei campagnemateriaal verkregen worden. Tevens is er
een meldpunt bij de GGD.
Dit complete en uitgebreide pakket
aan veiligheidsmaatregelen zorgen ervoor dat alle inwoners in Zaanstad met
plezier kunnen bewegen in de accommodaties en met de medewerkers van
Sportbedrijf Zaanstad. Maar we kunnen
het niet alleen, veiligheid is iets waar we
met z’n allen voor moeten staan!

SPORTSTIMULERING
ACTIVITEITEN

Afdeling Sportstimulering,
Zaanstad in beweging

deren eenvoudiger de weg naar de
sportvereniging te vinden.

Sportbedrijf Zaanstad zet zich in voor
een sportief en actief Zaanstad onder
andere door middel van naschoolse
sportactiviteiten, sportbuurtwerk,
verenigingsondersteuning en participatie in diverse initiatieven en
evenementen.

Sportbuurtwerk
Sportbuurtwerkers van het Sportbedrijf zijn actief in alle wijken van
Zaanstad, met een laagdrempelig
sportaanbod voor jongeren in de eigen woonwijk. Zij zijn van april tot en
met september meerdere keren per
week aanwezig op de Krajicek Playgrounds, Cruyff Courts, trapveldjes en
parken in de wijk, en ’s winters (oktober-maart) in de gymzalen in de wijk.

Naschoolse activiteiten
Bijna alle Zaanse basisscholen bieden
in samenwerking met Sportbedrijf
Zaanstad, extra sport aan na afloop
van de schooldag. Als onderdeel van
Impuls Sport Onderwijs en Cultuur
levert Sportstimulering een breed
sportaanbod, van panna knock-out tot
freerunnen en van slackline tot pleinspelen. Het sportaanbod wordt veelal
georganiseerd in samenwerking met
de Zaanse sportverenigingen. Eenmaal kennisgemaakt weten de kin-
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Tijdens de voorjaars-, mei-, zomeren herfstvakantie verzorgen de sportbuurtwerkers
vakantieactiviteiten,
zoals skeeleren en de altijd populaire voetbaltoernooien. Daarnaast zijn
er laagdrempelige activiteiten in samenwerking met sportverenigingen,
jeugdteams en sociale wijkteams
georganiseerd. Voorbeelden van deze

activiteiten zijn: het Lente Festival
Noordsterpark in Wormerveer, een
clinic freerun in het skatepark onder de A8 in Koog aan de Zaan en de
sportdag op sportpark de Omzoom
met 240 kinderen.
Wandelgroep voor Senioren
Voor de senioren in de wijken Peldersveld en Hoornseveld wordt wekelijks een wandelroute uitgezet. Op
initiatief van het sociaal wijkteam,
huisartsenpraktijk Arts en Zorg en de
sportbuurtwerkers komen bewoners
samen voor deze sociale en gezonde
activiteit.
Verenigingsondersteuning
Het Zaanse sportverenigingsleven
omvat rond de 140 sportverenigingen,
(commerciële sportbedrijven niet
meegerekend met uitzondering van
judoscholen/verenigingen).

Verenigings- en thematische
ondersteuning
In 2018 heeft Sportbedrijf Zaanstad
verschillende verenigingsavonden op
diverse sportparken georganiseerd
waarbij de samenwerking is gezocht
met betrokken sportbonden:
Atletiekoverleg met beide verenigingen op Sportpark De Omzoom
(Assendelft)
Tennisoverleg met de 13 tennisverenigingen in samenwerking
met de KNLTB bij KLTV
(Krommenie)
Volleybaloverleg met de 4 verenigingen in het Topsportcentrum De
Koog (Koog aan de Zaan)

De verenigingsondersteuners zijn
met de verenigingen in gesprek gegaan over onderwerpen zoals:
Sportverenigingen en Onderwijs
(naschoolse en wijk/buurt activiteiten)
Actuele verenigingszaken
Een nieuw initiatief voor een veilig
sportklimaat
In workshopvorm zijn praktische
handvaten aangereikt waarmee de
verenigingen direct aan de slag kunnen gaan. Aansluitend zorgt het
Sportbedrijf voor gerichte verenigingsondersteuning.

Onderwerpen van de workshops:
Een gezonde sportvereniging: zo
veel meer dan een gezonde sportkantine.
Topsport in Zaanstad: talenontwikkeling en topsportbegeleiding.
Kinderen en jongeren in veilige
handen op de sportclub. Nieuw
initiatief.
De waardenvolle club: tools voor
bestuurlijke uitdagingen.
Totaal hebben 42 verenigingen deze
bijeenkomsten en workshops bezocht.

Individuele
verenigingsondersteuning
Naast de groeps- en of thematische
bijeenkomsten, worden verenigingen
ook individueel geadviseerd, tijdens
deze bijeenkomsten voor verenigingen komen vraagstukken aan bod als:
Naschoolse- en vakantieactiviteiten (sporttoernooien)
Verhuur, onderhoud,
schoonmaken (sporthallen)
Ledenwerving
Zaans Sport Experience voor
middelbare scholen
Wijkactiviteiten
(in samenwerking met welzijn
en zorg organisaties etc.)
Actuele zaken die leven, zoals
accommodaties (buitensport) in
samenwerking met gemeente

Andere initiatieven
met sportverenigingen
In 2018 zijn er vier digitale nieuwsbrieven uitgebracht. In deze
nieuwsbrieven worden actuele
zaken aangegeven, een terugblik
van activiteiten bij het Sportbedrijf, aankondiging van workshops
bijvoorbeeld workshop creatief
besturen, ondersteuning van de
gezonde sportvereniging.
Kick-off van de campagne Veilig Sportklimaat Zaanstad (21
november). Deze kick-off vond
plaats in de raadszaal van het gemeentehuis, rond de 30-35 sportverenigingen hebben deze avond
bijgewoond.
In samenwerking met gemeente
Zaanstad en Topsport Zaanstreek
zijn een aantal topsportevenementen naar Zaanstad gehaald,
ter promotie van de afzonderlijke
sporten en het topsportklimaat in
Zaanstad.
Het Dela eredivisie beachvolleybal
toernooi plaats vond in juli plaats,
dit is de Nederlandse beachvolleybal competitie voor mannen en
vrouwen.
Wormerveer was in september de
locatie voor het Urban Pole Vault
series toernooi. Deelnemers aan
dit polsstokhoogspring evenement zijn afkomstig uit binnen- en
buitenland.
In oktober ondersteunde Sportstimulering de wielerronde van
Assendelft. Waar wereldkampioen (net 5 dagen af) Chantal Blaak
aan deelnam en met de overwinning naar huis ging.
Naast het mede organiseren
en promoten van deze events is
sportstimulering aanwezig met
site events voor jeugdige en volwassen geïnteresseerden, om zo
de verbinding te maken tussen
top- en breedtesport.
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ADDITIONELE SAMENWERKINGEN EN EVENEMENTEN
Los van haar kernactiviteiten zet
Sportstimulering zich ook graag in
voor perspectiefvolle nieuwe (eigen)
sportinitiatieven of samenwerkingen met andere organisaties. In 2018
heeft het Sportstimulering zich onder andere ingezet voor het ZaansFit
AZ Kamp, de Koningsspelen, Olympische kriebels, de kidsrun bij de Dam
tot Damloop en de Zaanse Zomerschool.
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ZaansFit AZ Kamp
In 2018 werd in samenwerking met
voetbalvereniging AZ, de GGD /JOGG
(Jongen Op Gezond Gewicht) en
het Sportbedrijf het derde en vierde ZaansFit AZ Kamp voor kinderen
met overgewicht georganiseerd. Op
het AFAS Trainingscomplex in Wijdewormer is twee keer een geslaagd
ZaansFit AZ Winter- en Zomerkamp
gehouden. Tijdens de driedaagse
kampen kregen in totaal 50 kinderen
met overgewicht een gevarieerd programma aangeboden waarin sport,
plezier en gezonder leven centraal
stond. Profvoetballer Guus Til bracht
de kinderen een bezoek en deed samen met hen een leuke activiteit.

De Koningsspelen
De koningsspelen zijn voor het eerst
georganiseerd vanuit het Sportbedrijf.
In samenwerking met 12 sportverenigingen heeft op 10 verschillende
basisscholen een sportdag plaatsgevonden. Tijdens de koningsspelen is
het de taak van het Sportbedrijf en
de sportverenigingen om de kinderen een fantastische, sportieve dag
te bezorgen. Alle kinderen hebben na
afloop van de activiteiten een mooi
koningsdagvaantje ontvangen. Ruim
1.800 kinderen hebben deelgenomen
aan deze sportieve koningsdag. Door
de organisatie van deze sportdag uit
handen van de scholen te nemen en
de kinderen kennis te laten maken
met sportverenigingen, worden kinderen gestimuleerd actief te bewegen
en zich aan te sluiten bij een vereniging.

Olympische kriebels
In februari is een bus vol enthousiaste
kinderen mee geweest naar de coolste baan van Nederland. Het olympisch stadium in Amsterdam diende
als decor voor een succesvolle dag.
Voor dit evenement is een samenwerking aangegaan met schaatsclub
STG Zaanstreek. Zij verzorgden een
clinic voor de veelal onervaren jonge
schaatsers.
In zowel Krommenie als Zaanstad-Zuid zijn in de voorjaarsvakantie
ook olympische spelen georganiseerd. Diverse indoorgames zijn aangeboden voor de kinderen van 8 tot
14 jaar. Door ook in de vakanties een
laagdrempelig en afwisselend aanbod
aan te bieden, vinden kinderen sneller
de weg naar een sportvereniging.

De Zaanse Zomerschool
De drieweekse Zaanse Zomerschool
vond plaats tijdens de zomervakantie in juli. Op de Zaanse Zomerschool
worden de activiteiten gericht op kinderen die een onderwijsachterstand
hebben, kinderen die net op vakantie
gaan en op kinderen die erg genieten van het onderwijs. Kinderen die
niet op vakantie gaan, zien de zomerschool als een leerzame en leuke onderbreking. Ruim 200 kinderen, verdeeld over 10 groepen, (3 groepen in
Krommenie en 7 in Zaandam) hebben
deelgenomen aan de Zaanse Zomerschool.
Lezen, leren, sporten en cultuur komen aan bod tijdens de zomerschool
waarbij het sporten wordt verzorgd

door de sportbuurtwerkers. In de
middag zijn een aantal sportverenigingen bezocht: de korfbalclub, de
atletiekbaan in Saendelft en ook een
voetbalclub in Krommenie. Ter motivatie van de ouders zijn ook voor hen
twee sportactiviteiten verzorgd, vooral
gericht op wat je als ouder voor sportieve spellen kunt doen met je kind.
Sportdag “De Omzoom”
Het nieuwe sportpark De Omzoom
in Assendelft geeft ruimte aan atletiek, korfbal en baseball/softball verenigingen. Samen met brede school
Krommenie-Assendelft en de sportverenigingen is in mei een sportieve dag georganiseerd door de jeugd.
Deze sportdag heeft geresulteerd in
240 sportende kinderen.

ZWEMBADEN
ALGEMEEN
Unieke eigen zwemheld:
Inkie de inktvis
Inkie de inktvis is in 2018 geïntroduceerd als de eigen unieke zwemheld
van Sportbedrijf Zaanstad.
Deze inktvismascotte speelt een belangrijke rol in het Zwem-ABC. Inkie
de inktvis neemt de kinderen en ouders mee in het zwemlesprogramma.
Bij de start van het zwemlesprogramma maken de kinderen en ouders kennis met Inkie, zij ontvangen een speciaal geïllustreerd boekje waarin Inkie
stap voor stap uitleg geeft over de
verschillende stappen die de kinderen
naar de zwemdiploma’s doorlopen.
Na elke doorlopen stap ontvangen
de kinderen een sticker die het boekje compleet maakt. Op deze manier
wordt zwemles op een leuke speelse manier uitgelegd. In alle uitingen
rondom het ABC-zwemmen komt de
vrolijke afbeelding van Inkie terug.
De naam Inkie is tot stand gekomen
na een kleurplatenwedstrijd, onder
de kinderen die in de drie zwembaden
zwemles volgen. Een eigen mascotte
voor de drie zwembaden van Sportbedrijf Zaanstad, benadrukt de unieke
eigen identiteit van de organisatie
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Nieuwe cursussen voor de jeugd:
Aquafun
De drie zwembaden hebben in september een nieuwe activiteit voor de
jeugd van 7 tot 12 jaar geïntroduceerd:
Aquafun. Deze cursussen zijn door de
zwemcoördinatoren in eigen beheer
ontwikkeld. Kinderen die reeds in
bezit zijn van het A en B diploma komen door Aquafun weer terug in het
zwembad om de zwemtechnieken te
onderhouden en verbeteren. Te vaak
gebeurt het dat kinderen na het behalen van de diploma’s nauwelijks nog
vrijzwemmen waardoor de beheerste
technieken verwateren.
Deze activiteit bestaat uit 5 blokken
van 6 lessen, rondom de thema’s:
snorkelen, waterpolo, dance, zwemslagen en survival. Gebleken is dat
met veel enthousiasme deelgenomen
wordt een Aquafun, na afloop van het
blok wordt een certificaat uitgegeven,
ook deze is voorzien van de zwemheld
Inkie.
Nieuwe nationale norm en
examenregeling zwemveiligheid
Vanaf 1 januari 2018 heeft Nationaal
Platform Zwembaden|NRZ een nieuwe naam: Nationale Raad Zwemveiligheid. Naast deze nieuwe naam heeft
de raad een aantal andere wijzigingen
doorgevoerd zoals de introductie van
de Nieuwe Nationale Norm Zwemveiligheid en de doorontwikkeling van de
exameneisen bij het diplomazwemmen voor het Zwem-ABC. De nieuwe
nationale norm zwemveiligheid hangt
samen met de aanpassing van de exameneisen bij het diplomazwemmen.

Examenregeling
De huidige titel voor de exameneisen
Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwem-ABC (BREZ) is
vervangen door de nieuwe naam Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s.
Met deze regeling is het duidelijker
welke vaardigheden worden beheerst
per diploma en op welke locaties
een kind kan zwemmen (A-diploma
zwembad zonder attracties, B-diploma zwembad met attracties, C-diploma open water). Meest opvallende
aanpassing in de exameneis is het feit
dat bij het A-diploma afgezwommen
dient te worden met lange kleding.
Shirt met lange mouwen en een broek
met lange pijpen, voorheen was de
lengte van de kleding een groot verschil tussen het A en B-diploma.
Registratie zwemvorderingen in
digitaal leerlingvolgsysteem (LLV)
Voor de zwembaden zijn tablets aangeschaft om de zwemvorderingen
digitaal te registreren in het leerlingvolgsysteem. Dit digitale systeem
vervangt het huidige schriftelijke registratiemethode. Volgende stap in
dit proces is het leerlingvolgsysteem
digitaal beschikbaar maken voor ouders en verzorgers zodat zij zelf de
vorderingen van het kind kunnen volgen.
Uitbreiding aquasportactiviteiten
Een flink aantal zwembadinstructeurs heeft in 2018 deelgenomen aan
de (opfris) cursus aquasport en/of
FloatFit®. Tijdens deze cursussen is
stil gestaan bij elementen als techniek, het opbouwen van een les, het
aanbieden van een gevarieerd lesaanbod en uiteraard het motiveren van de
deelnemers. Floatfit® is een workout op een drijvende AquaBase®,
een nieuwe sport in de Nederlandse
zwembaden.

Meedoen Zaanstad
Meedoen Zaanstad maakt deel uit van
de Participatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugd, Onderwijs
en Sport van de gemeente Zaanstad.
Deze wet maakt budget beschikbaar
voor kinderen voor de aanschaf van
sportkleding of schoolkosten en een
sport- of cultuur activiteit. Ouders/
verzorgers met een minimum inkomen en met kinderen tussen de 4 en
18 jaar kunnen Meedoen Zaanstad
aanvragen.
In de drie zwembaden kunnen deze
kinderen terecht voor zwemlessen.
Op sportbedrijf niveau zijn er in 2018
maar liefst 368 aanvragen geweest
voor Meedoen Zaanstad. Deze kinderen kunnen het A-diploma of vervolgdiploma’s gaan behalen.

DE SLAG
BEZOEKERS 2018

167.853
BEZOEKERSAANTALLEN*
Totaal aantal bezoekers
Recreatief
Doelgroepen
Zwemles
Verenigingen
Scholen
Kinderen afgezwommen

De Slag

De Crommenije

Zaangolf

Totaal

167.853
25.830
13.300
53.299
70.327
5.097
1.461

192.653
112.642
16.760
33.159
27.641
2.431
686

209.965
94.165
31.309
42.643
38.224
3.626
1.123

570.471
232.637
61.369
129.101
136.192
11.154
3.270

*Toelichting bezoekersaantallen: Ruim 100.000 bezoekers meer ten opzichte van 2017 door de opening nieuw binnen- en
buitenzwembad De Crommenije.

ZWEMBADEN
ZWEMBAD DE SLAG

ZWEMBAD ZAANGOLF

ZWEMBAD DE CROMMENIJE

Locatie: Zaandam
Aantal baden: 3
(2 wedstrijdbaden
en 1 instructiebad)
Extra: glijbaan in instructiebad

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

Locatie: Krommenie
Aantal baden: 6
(3 binnen: wedstrijdbad,
doelgroepenbad, peuterbad),
(3 buiten: wedstrijdbad, duikkuil
en recreatiebad)
Extra: duikplank, buitenglijbaan,
ligweide

Alle drie de zwembaden beschikken over een horecagelegenheid met WIFI.
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ZWEMBAD DE SLAG
In het hartje van Zaandam is Zwembad De Slag gevestigd. In dit bad worden bijna 30 verschillende zwemactiviteiten gegeven en 46 lesuren
ABC-zwemles.
De zwemactiviteiten zijn onderverdeeld in aquasporten, zwemmen
voor 50+, therapiezwemmen, babyen peuterzwemmen, abc-zwemmen,
watergewenning en verdiepende lessen (aquafun, snorkelen, zwemles
voor volwassenen en zwemvaardigheid). De Slag heeft de beschikking
over 2 wedstrijdbaden en 1 instructiebad met glijbaan.
Van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds
zijn er activiteiten in Zwembad De
Slag. In het weekend vinden er naast
de zwemlessen en het vrijzwemmen
van het sportbedrijf, verenigingsactiviteiten plaats.
Zwem-, duik- en waterpoloverenigingen ZV De Zaan, Duikteam Murene en

Duikteam De Walvis zijn aan De Slag
verbonden voor wedstrijd- en trainingsactiviteiten. Ook de reddingsbrigade Zaanstad en het Rode Kruis zijn
huurders van De Slag voor trainingen
van medewerkers/vrijwilligers.
Opmerkelijke activiteiten
Zaanlands lyceum
brugklassers vanaf september 2018
Eerstejaars leerlingen van het Zaanlands Lyceum (Zaandam) zijn in het
schooljaar 2018-2019 gestart met
schoolzwemmen. Onder toezicht
van de eigen gecertificeerde gymdocent volgen zij enkele weken per jaar
zwemles.
De Slag is Regionaal
Trainingscentrum waterpolo
Sinds september is Zwembad De Slag
regionaal trainingscentrum waterpolo (RTC). Het RTC is een initiatief van:
topsportcommissie van ZV De Zaan,
Koninklijke Nederlandse Zwembond
(KNZB) en NOC-NSF. Doel van het

RTC is jeugdig talent de mogelijkheid
bieden zich te ontwikkelen in de eigen
regio.
In september zijn 24 jongeren in de
leeftijd van 13 tot 18 jaar van start
gegaan, zij trainen vier ochtenden in
de week in De Slag. Hierdoor wordt
de reistijd voor deze talenten enorm
teruggebracht, voorheen reisden zij
naar Zeist voor een landelijke selectietraining.
Zwembad De Slag biedt de facilitaire ondersteuning door vier keer
per week anderhalf uur per week de
zwemaccommodatie tegen een gereduceerd tarief ter beschikking te
stellen aan deze jeugdige waterpolotalenten en trainers.
Irma Vermeer (vestigingsmanager
Zwembad De Slag): “Wij vinden het
van zeer groot belang dat waterpolotalent in de eigen regio kan ontwikkelen en kan trainen”.

ZWEMBAD DE CROMMENIJE
Het jaar 2018 is het jaar van de (her)
opening van zwembad De Crommenije. Na de sluiting van zwembad De
Watering (Wormerveer) in december,
is op 8 januari De Crommenije feestelijk geopend. De formele opening
door wethouder (Jeugd, WMO, Minimabeleid, Herstructurering, Wonen
en Sport) Jeroen Olthof, cabaretier en
voormalig Krommenieër Najib Amhali
en de directie van het zwembad, trok
veel belangstelling.
Tijdens het ochtendprogramma hebben 100 tot 130 genodigden kennisgemaakt met het nieuwe bad en de
sportzaal. ’s Middags hebben de eerste bezoekers en vertegenwoordigers
van lokale zwemverenigingen het
zwembad betreden en deelgenomen
aan diverse kennismakingsclinics.
Alle les-, recreatief-, wedstrijd- en
verenigingsactiviteiten vanuit zwembad De Watering zijn voortgezet in
De Crommenije, zwemvereniging De
Ham heeft weer haar plek gevonden
in het zwembad.

DE CROMMENIJE
BEZOEKERS 2018

192.653
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Het binnenbad in De Crommenije is
breder dan het bad in De Watering dit
biedt diverse voordelen zo kunnen er
meer mensen tegelijk banenzwemmen en meerdere waterpoloteams
kunnen tegelijk trainen. Deze capaciteitsvergroting biedt zowel voor het
sportbedrijf als de verenigingen aantrekkelijke voordelen en uitbreiding
van capaciteit.

-Het Rode Kruis komt wekelijks met
een groep kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking
zwemles volgen.
-Orthopedagogische Praktijk de Regenboog begeleidt kinderen uit bijzondere doelgroepen met zwemmen.
-Dagactiviteitencentrum Zonnehoek
zwemt in De Crommenije met verstandelijk beperkten.

Op 18 mei is ook het prachtige buitenbad voor het publiek geopend.
Deze eerste, erg warme, zomer heeft
direct een zeer hoog bezoekersaantal
opgeleverd van rond de 100.000 bezoeken. De buitenaccommodatie bestaat uit een 50-meterbad, inclusief
‘Duo Racer’ glijbaan met tijdswaarneming en een hoge en lage duikplank.
Voor de allerkleinsten is er een bad
met een glijbaan, veel speelmogelijkheden en een ligweide.

Waterpoloschool Noord-Holland
traint in De Crommenije
De
Regionale
Waterpoloschool
Noord-Holland heeft voor De Crommenije gekozen ter uitbreiding van de
bestaande trainingslocaties. Op deze
manier biedt de school een extra mogelijkheid aan jeugdige waterpoloërs
om te kiezen voor een ochtend- of
een middagtraining. Met het aanbieden van trainingen in Krommenie en
Hoofddorp hebben alle kinderen uit
Noord-Holland de mogelijkheid om
te trainen. De Crommenije beschikt
naast het zwembad ook over een
gymzaal die mogelijkheden biedt voor
droogtraining.

Opmerkelijke activiteiten
Diverse instellingen met bijzondere
doelgroepen zijn vaste gasten van De
Crommenije:

Duurzaamheidsmaatregelen
in De Crommenije
Bij de bouw van De Crommenije zijn
diverse moderne duurzaamheidsmaatregelen genomen zoals:
HR warmteterugwinning op de
luchtbehandelingskasten, hoge isolatiewaarden voor dak en gevel,
LED-verlichting, laag-temperatuursverwarming, slim waterbehandelingsconcept inclusief trommelfilters
en klimaatneutraal verwarmen met
behulp van een pelletkachel. Deze
combinatie van maatregelen zorgt
voor een aanzienlijke energie- en waterbesparing.
Ter promotie van het gevarieerde
aquasportaanbod is in De Crommenije
is een demodag georganiseerd. Landelijk befaamde professionals hebben
op opzwepende muziek aquasportenlessen gegeven aan huidige en nieuwe
aquasporters. Deze demodag heeft
de bekendheid van de aquasporten bij
een groot publiek vergroot.
De gezellige horecavoorziening van
De Crommenije is bereikbaar voor
zowel gebruikers van het binnen- als
het buitenbad en bezoekers van de
gymzaal.

ZWEMBAD ZAANGOLF
Zwembad Zaangolf is een recreatiefen wedstrijdbad. Door het speciale
therapiebad is deze accommodatie
zeer geschikt voor diverse mobiliteitsgroepen. Door de samenwerking
met zorg- en welzijnsorganisaties
worden deze faciliteiten dankbaar
benut. In Zaangolf zijn een fysiotherapiepraktijk en een natuurgeneeskundigepraktijk gehuisvest.

schoolleerlingen het zwemniveau bijhouden.

Samenwerking/huurders:
Met Centrum voor Leven met kanker
Anna’s huis is Zaangolf een nieuwe
samenwerking aangegaan. Samen
met fysiotherapeut Sander Jaakke is
er een wekelijks moment voor zwemmen onder therapeutische begeleiding.

Nieuwe activiteiten:
Zeer populair is de rage zeemeerminzwemmen. Aanhoudend zijn de
lesgroepen vol met enthousiaste kinderen in de leeftijd van 7 tot en met
12 jaar. Bij Zaangolf kunnen kinderen
een cursus van 6 lessen volgen welke gericht is voor het onderhouden
van de zwemvaardigheid en het verbeteren van de onderwatertechniek,
waarbij gebruik wordt gemaakt van
een zeemeerminstaart. Daarnaast is
er ook de mogelijkheid een zeemeerminverjaardagsfeestje te vieren.

Zorgcentrum Mennistenerf bezoekt
met bewoners het prettig warme therapiebad.
Voortgezet onderwijs instelling TRIAS VMBO uit Krommenie komt gedurende een periode van een half
jaar iedere donderdagochtend naar
het zwembad. Zo kunnen middelbare

Veel Zaanse basisscholen vieren hun
feestelijke einde groep 8 in het zwembad.
De Westzaanse Korfbalvereniging
WKV Roda vierde haar 100-jarig bestaan met ruim 40 jeugdleden in
Zaangolf.

ZAANGOLF
BEZOEKERS 2018

209.965

SPORTHALLEN EN GYMZALEN
Zaalsportaccommodaties
Sportbedrijf Zaanstad heeft de facilitaire verantwoordelijkheid voor 32
sportzalen, 3 sporthallen en 1 topsportcentrum voor zaalsport. Deze
locaties liggen verspreid over geheel
Zaanstad. Overdag worden deze accommodaties voornamelijk door het
basis- en voortgezet onderwijs gebruikt. Verenigingen en instellingen
zijn voornamelijk ’s avonds en in het
weekend actief. Incidenteel worden
de zalen verhuurd op commerciële
basis.
In 2018 is de sportzaal van nieuwbouw zwembad De Crommenije aan
het portefeuille van gymzalen toegevoegd, deze zaal vervangt de zeer
verouderde gymzaal aan de Komarowlaan.
Topsportcentrum De Koog
In samenwerking met korfbalvereniging KZ/thermo4U en Volleybal
Vereniging en met subsidie van de
provincie is in november een LEDscherm (5 x 3 meter) aangeschaft. Het
scherm is bedoeld om het publiek tijdens topwedstrijden van informatie te
voorzien met betrekking tot de wedstrijd (statistieken, spelersinformatie,
herhalingen van mooie acties). Het
scherm kan ook tijdens trainingen van
de selectieteams gebruikt worden.
Topsportcentrum De Koog is een multifunctioneel centrum in Koog aan de
Zaan, gelegen direct aan de snelweg
A8. De grote speelhal (52 x 27,7 meter) is geschikt voor maximaal 1.200
bezoekers, de sporthal voor breedtesport is (44,2 x 24,6 meter). De Koog
beschikt over 2 horecavoorzieningen,
een opleidingslocatie voor het Regio
College, het Sport Medische Centrum, een vestiging van kinderopvang
organisatie Freekids, een vipruimte,
vergaderruimtes, massage- en behandelruimtes.
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Topsportcentrum De Koog is multifunctioneel waardoor het ingericht
kan worden voor sporten zoals zaalvoetbal, vechtsport, verdedigingssport, badminton, gymnastiek, turnen, volleybal, basketbal, handbal,
twirlen, zaalhockey, rolstoelsport en
yoga. Daarnaast vinden in het centrum regelmatig beurzen en (inter-)
nationale evenementen plaats.
Sportcentrum Trias
In Krommenie is sportcentrum Trias
gevestigd, dit centrum heeft de beschikking over diverse zalen: het beschikt over een kleine sporthal, een
turnhal, een vechtsporthal met klimwand, een fitnesszaal en een aerobicszaal.
Sportcentrum TRIAS beschikt over
een grote sporthal met officiële door
het NOC/NSF goedgekeurde afmeting
waardoor het mogelijk is om nationale en internationale wedstrijden te
kunnen organiseren.
Sporthal Zaanstad-Zuid
Naast het Pascal-zuid college in
Zaandam is sporthal Zaanstad-Zuid
gelegen. De gehele zaal heeft een afmeting van 48 x 32,5 meter, deze kan
in drie delen worden gesplitst door
middel van neerlaatbare flexibele
wanden.
Sporthal Zaanstad Zuid is geschikt
voor sporten zoals zaalvoetbal, vechtsport, verdedigingssport, badminton,
gymnastiek, turnen, volleybal, basketbal, handbal, twirlen, zaalhockey,
rolstoelsport en yoga. Sporthal Zaanstad-Zuid is ook in te richten voor de
organisatie van beurzen en evenementen.
Sportcentrum De Tref
Sporthal De Tref is in mei voorzien van
LED verlichting, met deze nieuwe verlichting wordt flink veel energie bespaard en heeft het sportbedrijf weer
een veilige en prettig verlichtte zaal
gerealiseerd.
Deze multi-functionele locatie heeft
naast een sportfunctie of een belangrijke sociale functie voor de omgeving.

Zo wordt De Tref gehuurd door de
GGD Zaanstreek-Waterland als vaccinatielocatie en is het een stemlocatie
tijdens de verkiezingen.
Op oudejaarsdag 2018 is De Tref
slachtoffer geworden van vandalisme,
veel ramen zijn hierdoor gesneuveld.
Nieuwe Gymzaal De Crommenije
Tegelijk met de oplevering van Zwembad De Crommenije in januari, is de
gymzaal De Crommenije opgeleverd.
Deze zaal vervangt de verouderde
gymzaal aan de Komarowlaan. De
afmeting van de gymzaal is 21 x 14,5
meter en voorzien van energie zuinige
LED-verlichting.
Uiteenlopende
sportverenigingen
profiteren van deze nieuwe gymzaal
zoals: gymvereniging Lycurgus Hygiëa, Trimvereniging Zaanstreek,
Tennisvereniging KLTV, Zwemvereniging De Ham, Shisei Krommenie,
Volleybalvereniging Clam Dycke en
Stichting Regionale Waterpoloschool
Noord-Holland.
Bassischolen van zowel onderwijsorganisatie Zaan Primair (Het Palet, De
Overhaal, Theo Thijssen) als Agora
(De Hoeksteen en De Rank) verzorgen
het bewegingsonderwijs in gymzaal
De Crommenije.
Door de goede toegankelijkheid, de
centrale ligging in Krommenie, de
ruime parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen en de bereikbaarheid is
gymzaal De Crommenije in korte tijd
een populaire en geliefde accommodatie in Krommenie geworden.
Deze multifunctionele locatie heeft
naast een sportfunctie of een belangrijke sociale functie voor de omgeving.
Zo wordt De Tref gehuurd door de
GGD Zaanstreek-Waterland als vaccinatielocatie en is het een stemlocatie
tijdens de verkiezingen.

BESTUURDERS EN RAAD VAN TOEZICHT

COLOFON

Stichting Sportbedrijf Zaanstad wordt bestuurd
door twee statutair directeuren/bestuurders. De
Raad van Toezicht adviseert en houdt toezicht op
het beleid en de uitvoering daarvan.

Sportbedrijf Zaanstad
Koningsgeelstraat 3
1503 NA Zaandam

Foto’s:
Pascal Fielmich, Sportbedrijf
Zaanstad, BDU (Saentoernooi)

Samenstelling Raad van Toezicht en bestuurders in
2018.

T 075-616 10 65
E. info@sportbedrijfzaanstad.nl
www.sportbedrijfzaanstad.nl

Wij hebben onze best gedaan
alle rechthebbende van foto
credits te vermelden.

Tekst & Samenstelling:
Sportbedrijf Zaanstad

Opmaak & Design:
Counter Creatives

Functie
Directeur/Bestuurders
(per 1 april)
Voorzitter RVT (per 1 april)
Voorzitter RVT (tot 1 april)
Vice voorzitter RvT
Lid RvT
Lid RvT (per 1 april)
Lid RvT (per 1 april)

Naam
W.H.T Finders
en I. van Tuijl
N. Yoldas
R. Wittenberg
P. Keijzer
T. Krijns
C. Sierhuis
S. de Niet

De bezoldiging voldoet aan de WNT.
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HIGHLIGHTS 2018
8 JAN

Zwembad De Crommenije,
Krommenie

5 FEB

Zwembaden Zaanstad

DE CROMMENIJE VOOR HET EERST OPEN!

INTRODUCTIE ZWEMHELD INKIE

27 FEB

8 JUN

Olympisch Stadion,
Amsterdam

Topsportcentrum de Koog,
Koog aan de Zaan

SCHAATSCLINIC COOLSTE BAAN VAN NEDERLAND

BEDRIJVEN ZAALVOETBAL NOORD-HOLLAND

7-8 JUL

12 JUL

Zaandam

Sportverenigingen Zaanstad

EREDIVISIE BEACHVOLLEYBAL TOERNOOI

LANCERING CAMPAGNE KIES JE SPORT,
KENNISMAKEN MET NIEUWE SPORTEN

25 OKT

21 NOV

VECHTSPORTDAG

Topsportcentrum de Koog,
Koog aan de Zaan

Raadzaal,
gemeentehuis Zaandam

KICK-OFF CAMPAGNE VEILIG SPORTKLIMAAT

