JAARVERSLAG 2019

VOORWOORD

Een leven lang sporten, we weten allemaal hoe belangrijk dit is. Bij
het schrijven van dit jaarverslag, midden in de Corona uitbraak, blijkt
dit des te meer. Het Sportbedrijf heeft dan ook als doel iedereen, in
iedere levensfase, met plezier te laten bewegen. Bewegen en sporten
is gezond, maar vooral ook leuk en brengt mensen samen.
2019 was een sportief succesvol jaar, met mooie evenementen en het
tweede Zaanse sportcongres. Bijna 4.000 diploma’s zijn uitgegeven, deze
kinderen zijn nu voorbereid op een leven lang bewegen in het water. Dit
jaar heeft het jaarverslag het thema sporten en bewegen voor iedere
leeftijd. Ook in 2019 hebben we dit aanbod uitgebreid en aangepast aan
de vraag. Er is voor ieder wat wils zoals, wandelgroepjes, Sport- en
kennismaking dag en apenkooien voor 18+.
Als Sportbedrijf blijven we hard werken aan fitte en vitale Zaankanters!
Ivonne van Tuijl
William Finders
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
155.000 inwoners van Zaanstad in alle
leeftijden, met plezier te laten sporten
en bewegen. Dit maakt het sportbedrijf
mogelijk door het exploiteren van
indoor accommodaties (3 zwembaden,
4 sporthallen, 32 gymzalen), door
middel van sportstimulering en het
organiseren van evenementen en
activiteiten voor alle type sporters.
Sportbedrijf Zaanstad doet dit niet
alleen! Nauwe samenwerkingen met
onder andere onderstaande partijen,
maakt het sportbeleid uitvoerbaar.
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KOOG AAN DE ZAAN
2. Zwembad Zaangolf
9. Topsportcentrum De Koog
25. Gymzaal Molenwerf
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30. Gymzaal Pinkstraat
31. Gymzaal Raadhuisstraat
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Basis-, bijzonder-, MBOen HBO onderwijs

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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Zaandijk

Lokale sportverenigingen

GGD

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
42. Gymzaal Beemdgras
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35. Gymzaal Torenstraat
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Sociale wijkteams

WORMERVEER
15. Gymzaal Goudastraat
40. Gymzaal Anemoonstraat
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Straathoekwerkers
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Topsport Zaanstreek
Gemeente Zaanstad

Koog a/d Zaan

Kinderdagverblijven
Diverse sociaal maatschappelijke
stichtingen/organisaties, zorg- en
welzijnsorganisaties (Team:Fit,
Bureau Discriminatiezaken,
scheidsrechtersvereniging, een
rookvrije generatie, Slachtofferhulp Nederland).
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ZAANDAM
1. Zwembad De Slag
3. 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

IN BLIJDE VERWACHTING

IN BLIJDE
VERWACHTING
Al voor de geboorte wordt kennis gemaakt met de kracht van het water, tijdens de lessen zwangerschapszwemmen
in zwembad De Crommenije. De deelnemers stromen op een later moment door naar de groepen ouder- en
kindzwemmen.

BABY’S
Voor ouders met baby’s vanaf 3 maanden bieden de zwembaden ouder- en kindzwemmen, in deze lessen wordt
spelenderwijs ervaring opgedaan met water en muziek.
Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van diverse materialen onder andere een speeleiland dat op verschillende
niveaus uitdagingen biedt. Door kinderen spelenderwijs zo jong mogelijk “watervrij” te maken is de overstap naar de
reguliere zwemlessen een stuk kleiner. Bijzonder leuk is het uurtje ouder- en kind vrijzwemmen in De Crommenije.

JEUGD
INLEIDING
Bewegen en sporten is belangrijk voor jong en oud. Regelmatig bewegen levert
een belangrijke bijdrage aan de gezondheid en het welzijn. De activiteiten en
faciliteiten van Sportbedrijf Zaanstad bieden mogelijkheden in iedere levensfase
en voor iedereen. Van activiteiten voor dames die in verwachting zijn tot activiteiten
voor mensen op zeer hoge leeftijd of voor sporters met een beperking.

Meiden schaatsdag op de Jaap Eden IJsbaan

Naschoolse activiteiten

Bijna alle Zaanse basisscholen bieden in samenwerking met Sportbedrijf Zaanstad, extra sportaanbod aan, tussen
de middag en na afloop van de schooldag. Als onderdeel van de regeling Impuls Sport Onderwijs en Cultuur levert
het Sportbedrijf een breed sportaanbod van tennis, game gym en activiteiten op het plein. Het sportaanbod wordt
veelal georganiseerd in samenwerking met de sportverenigingen. Eenmaal kennisgemaakt met een sportvereniging weten de kinderen eenvoudiger de weg naar de vereniging te vinden. In 2019 verzorgde het Sportbedrijf ruim
2.000 uur naschoolse sportactiviteiten in samenwerking met 14 sportverenigingen uit de gemeente Zaanstad.

Sport en spel in de wijk

In alle woonwijken wordt sport, spelen en bewegen mogelijk gemaakt door de sportbuurtwerkers. Wekelijkse
leveren zij een zeer toegankelijk sportaanbod voor kinderen vanaf 6 jaar. Ongeveer 30 uur per week, zijn de sportbuurtwerkers te treffen op de verschillende locaties. In de periode april-september sporten zij buiten op openbare
sportvelden. Van oktober tot en met maart in gymlokalen in de wijk. Wekelijks zijn er op circa 14 verschillende locaties activiteiten, waarmee ruim 300 jongeren worden bereikt, voor wie sport en bewegen niet vanzelfsprekend is.
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Koningsdagspelen

Polsstokhoogspringen

Buitenbad De Crommenije

Tijdens de schoolvakanties organiseerden de sportbuurtwerkers vakantieactiviteiten zoals dit jaar voor het eerst
de Zaanse zaalvoetbalcup. Daarnaast zijn er laagdrempelige activiteiten in samenwerking met sportverenigingen.
Groot was de belangstelling voor de meiden schaatsdag op de Jaap Eden IJsbaan, de clinic Game Gym en de indoor
winterspelen in het Trias met 240 kinderen.

Discozwemmen

Bij deze vakantie activiteiten wordt de samenwerking gezocht met onder andere de jeugdteams, sociale wijkteams,
JOGG en andere organisaties.

Zaans kampioenschap bommetje

De Koningsdagspelen

De koningsdagspelen zijn wederom georganiseerd vanuit het Sportbedrijf, in samenwerking met 12 verenigingen,
op 12 verschillende basisscholen. Meer dan 2.000 kinderen hebben deelgenomen aan deze sportieve koningsdag.

Zaanse Zomerschool

Tijdens de zomervakantie hebben ruim 250 kinderen les gevolgd op de Zaanse Zomerschool in Krommenie en
Zaandam. Het team van Sportstimulering is verantwoordelijk voor alle sportlessen. In de laatste week zijn alle
kinderen naar het zwembad De Crommenije gegaan waar zo’n 230 kinderen met begeleiders leuke zwem activiteiten en spellen in het water hebben gedaan. De kinderen zonder zwemdiploma zijn onder begeleiding buiten stoere
sporten zoals skeeleren en skaten gaan doen. Daarnaast is een zwemactiviteit in Zaangolf gefaciliteerd.

Alle kinderen mogen mee doen!

Ruim 2.000 kinderen hebben sinds 2013 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via de regeling Meedoen Zaanstad te leren zwemmen. Het lespakket A is aangepast naar een lespakket AB. Zo krijgen alle kinderen in de gemeente Zaanstad de mogelijkheid om zowel het zwemdiploma A als B te halen. Daarnaast kan er ook een aanvraag
worden gedaan voor het onderdeel zwemmen, vervolgdiploma’s, snorkelen en zwemvaardigheid. Vanuit Jeugd
Fonds Sport nemen kinderen uit Amsterdam en Oostzaan deel aan de zwemlessen. In het jaar 2019 zijn meer dan
400 kinderen gestart met zwemlessen volgens deze regelingen!

Zwemlessen en zwemactiviteiten

In 2019 hebben ouders van ABC-leskinderen de mogelijkheid gekregen het verloop van de lessen te volgen via het
online leerlingvolgsysteem. Met dit systeem kunnen ouders altijd en overal kijken waar het kind zich bevindt in de
leergang van het zwem-ABC.
Naast zwemlessen volgens het reguliere programma met 1 of 2 keer per week les kunnen leskinderen ook aangemeld worden voor snelcursussen of les in kleine groepen, met dit aanvullende aanbod wordt beter aangesloten op
de wensen en behoeften van klanten.

Mees Blom in actie, Top beachvolleybal event

Discozwemmen is een activiteit voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Iedere vrijdagavond staat Zaangolf op zijn
kop met muziek, discolicht en spetterpret. Ook worden veel verjaardags- en zeemeermin kinderfeestjes gevierd in
Zaangolf.

In 2019 is een traditie gestart met het Zaans Kampioenschap bommetje. Metershoge spetters en veel plezier in het
buitenbad van De Crommenije.

Vertrouwen met de cursus Sport Xtra

Speciaal voor kinderen die moeite hebben met bewegen en lastig aansluiting vinden bij het reguliere sportaanbod,
is de cursus Sport Xtra. Tijdens deze cursus wordt gewerkt aan motorische en sociale vaardigheden met als doel
het zelfvertrouwen te vergroten. Onder begeleiding van gekwalificeerde docenten worden in kleine groepen, veilige
en uitdagende activiteiten aangeboden. Tijdens de cursus staan herhaling van activiteiten en individuele aandacht
centraal.

Samenwerking onderwijs

Kinderen op de basis- en middelbare school volgen meerdere uren per week gymles.
In samenwerking met de Werkgroep Bewegingsonderwijs (WBO Zaanstad) faciliteert het Sportbedrijf diverse
basisscholen met het aanbod van bewegingsonderwijs. De werkgroep is een platform voor docenten uit het bewegingsonderwijs, waarin taken zijn onderverdeeld met betrekking tot roosters, het toewijzen van vakdocenten, de
organisatie van het materiaal en het faciliteren van de locaties.
Onderwijsstichting Zaan Primair heeft haar jaarlijkse onderwijscongres op een locatie van het sportbedrijf georganiseerd. Tijdens dit congres voor medewerkers in het basisonderwijs staat bijscholing en het verkrijgen van inzichten op de agenda. Docenten van de scholen leren elkaar kennen en delen de visies van de diverse scholen.

Beachvolleybal les van beachvolleybaltopper op basisschool

De kinderen uit groep 5 en 6 van basisschool De Gouw hebben een bijzondere gymles gehad. Mees Blom, uitkomend voor Beachvolleybal Team Nederland, keerde terug naar de basisschool om de leerlingen een inkijkje te
geven in zijn leven als topsporter. Vervolgens zijn de kinderen met Blom en een assistent het zand op gegaan om te
werken aan hun beachvolleybal skills. Dit bezoek hangt nauw samen met het top beachvolleybal event.

Activiteit Dam tot Damloop

Fun in het zwembad

Een zeer gevarieerd vervolg op de B-zwemlessen is Aquafun voor kinderen van 7 tot 12 jaar. In blokken van 6 lessen
worden lessen snorkelen, dance, waterpolo, dance en survival aangeboden. Zo wordt kennisgemaakt met alle
facetten van de zwemsport.

Speeleiland - Zaangolf

Inkie Aquafun
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Apenkooien in Krommenie

Diverse onderwijsinstellingen maken gebruik van het badwater in De Slag om invulling te geven aan “gastlessen”.
Daarnaast trainen scholieren voor speciale zwemopdrachten zoals reddend zwemmen en voorbereiding op de
zwemtest van het vak lichamelijke opvoeding.
Ter afwisseling van de reguliere gymlessen in de zaal, huren scholen ruimte in het zwembad om ook te werken aan
de zwemkwaliteiten van de jongeren.
Diverse voortgezet onderwijs instellingen huren zaalruimte voor het bewegingsonderwijs, hier faciliteert het Sportbedrijf in de veilig-, schone-, en complete sportaccommodaties.

Aqua ”studenten” Sport

Steeds meer studenten sluiten zich ’s avonds aan bij de Aqua Sport groepen. Hierdoor ontstaat een gevarieerde
groep sporters!

Apenkooien in Krommenie

In 2019 is een speciale sportbuurtwerk groep gestart voor de 18+ jeugd. Iedere week wordt een uitdagend speelveld
uitgezet voor de fanatieke deelnemers.

Erkend leerbedrijf

Sportbedrijf Zaanstad heeft ook educatieve taak gericht op het voortgezet-, MBO en HBO-onderwijs. Verschillende
opleidingen staan in contact met het Sportbedrijf, waardoor er continu stagiaires werkzaam zijn. Het ROC sport &
bewegen (gevestigd in Topsportcentrum De Koog), CIOS, ALO en andere sport gerelateerd HBO instellingen attenderen studenten op de stagemogelijkheden. In juni is het Sportbedrijf door SBB (Stichting Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven) en het Regio College erkend voor haar inzet als leerbedrijf. Door SBB werd een officiële pluim uitgereikt met de tekst: Hier werkt een praktijkopleider met Passie. Een mooie waardering voor de afgelopen twee jaar.
Deze nauwe samenwerking zorgt ervoor dat vakmensen opgeleid worden en praktijkervaring op doen.
Erkend leerbedrijf Joey Naus (Sportbedrijf Zaanstad) en Martin Schouten (SBB)

KINDEREN EN
OUDERS

STUDENTEN
JONGEREN

Eén op de drie kinderen in de wijk Poelenburg heeft overgewicht. Uit onderzoek blijkt dat 92% van de, te weinig
actieve, jeugd meer wil sporten. Door de weg naar de sport korter te maken en het voedingspatroon aan te passen,
wil het samenwerkingsverband Poelenburg in Beweging dit overgewicht verminderen en de jeugd meer laten sporten. Poelenburg in Beweging stemt het sport- en beweegaanbod af op de behoeften van diverse doelgroepen (jeugd
6-11 jr., jongeren 11-16 jr. en ouders). Door verschillende sporten aan te bieden in de vorm van workshops en kennismakingslessen, komen de jeugd en verschillende sportaanbieders samen. Daarnaast organiseert Poelenburg in
Beweging motivatiegesprekken en workshops voor ouders over gezonde leefstijl. De sport- en spelactiviteiten voor
Poelenburg in Beweging worden onder andere door Sportbedrijf Zaanstad in de wijk aangeboden. De verenigingsondersteuners coördineren het sportaanbod, samen met de sportclubs.
Binnen Poelenburg in Beweging werkt Sportbedrijf Zaanstad onder andere samen met het Jeugdteam, GGD
Zaanstreek-Waterland, GGD-JOGG, Sociaal Wijkteam, Centrum Jong, sportverenigingen, inwoners en vrijwilligers
uit de wijk.

Leuk bezig met bewegen en gezondheid

Het Zaansfit AZ Zomerkamp laat kinderen op een leuke manier bezig zijn met hun gewicht en helpt ze te bij de
ontwikkeling van een gezonde levensstijl. Het 3-daagse zomerkamp is een initiatief van AZ, Sportbedrijf Zaanstad,
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) Zaanstad en gemeente Zaanstad. Deelnemers van 6 tot en met 12 jaar krijgen
een op maat gemaakt programma. Niet alleen kinderen leren tijdens dit kamp over bewegen en gezonde voeding,
ook ouders worden betrokken en geadviseerd over alternatieve snacks, bewegen en het belang van water drinken.

Samen zwemmen

Naast het zwangerschapszwemmen en ouder- en kindzwemmen, hebben de zwembaden een belangrijke recreatieve taak voor kinderen en ouders. Het hele jaar door bieden de zwembaden recreatieve zwemuren aan. In de
zomer is het buitenbad van De Crommenije een grote trekpleister voor inwoners uit de gemeente en ruim daar
buiten.
Kinderen in bezit van een leskaart hebben de mogelijkheid om in het weekend extra te oefenen tijdens het vrij
zwemmen. Om vrijzwemmen extra leuk te maken worden regelmatig activiteiten als wakduiken, euroduiken, ijsschotsrace en snorkelen georganiseerd.

Zaansfit AZ Zomerkamp
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Speeleiland - Zaangolf

AANGEPASTE
SPORTEN

VOLWASSENEN

FloatFit®

Tijdens Zaans Sportcongres 2019

Toegankelijkheid voor iedereen

Sporters, recreanten en fitsporters

De zwembaden bieden voor volwassenen een uitgebreid pakket aan activiteiten: banenzwemmen, Aqua Sport, ABCzwemles en recreatief zwemmen voor de prestatieve sporter, recreant en fitsporters. Door continu in contact te
zijn met deze sporters, wordt het aanbod regelmatig aangepast. Zo worden lessen frequenter gegeven, op andere
lestijden of alleen aan dames. Het aanbod Aqua Sport bestaat uit groepslessen als: FloatFit®, Aqua Therapie, Aqua
Vitaal en Aqua Aerobics. Afhankelijk van het gewenst doel (fitter worden, bewegen op muziek of flexibeler worden)
en de staat van de conditie wordt een passende Aqua Sport geadviseerd.

Zwemles voor iedereen

In samenwerking met Jongeren Loket Zaanstad heeft De Slag een mogelijkheid gecreëerd voor zwemles aan
statushouders.

De zwembaden bieden mogelijkheden voor aangepast sporten, waardoor sporten en bewegen voor iedereen mogelijk is in Zaanstad. Naast sanitaire- en parkeerfaciliteiten zijn er specifieke middelen en activiteiten voor deze
doelgroep. Zwembad De Crommenije heeft een gebruiksvriendelijke tillift om zowel in het binnen als het buitenbad
mensen te water te helpen.
Orthopedagogische praktijk De Regenboog zwemt tweemaal per week in De Crommenije met kinderen/jeugdigen
die kampen met leer- en of gedragsproblemen.
Een groep cliënten van 18 jaar en ouder met een verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen van dagactiviteitencentrum de Zonnehoek en een groep deelnemers van het Rode Kruis komen wekelijks in De Crommenije zwemmen.

Heilzame werking van water

In het therapiebad van Zaangolf zijn een tillift, een luie trap en een beweegbare bodem, die bieden voldoende
mogelijkheden om iedereen te laten deelnemen. Met een comfortabele watertemperatuur is een ideale omgeving
gecreëerd voor mensen met reuma en soortgelijke klachten. Het speciale “heilzame” therapiebad in Zaangolf biedt
ruimte aan verschillende Aqua sport groepen en de diensten van de in het pand gevestigde fysiotherapiepraktijk.
Dit therapie band bevordert het herstel van patiënten en maakt het bewegen prettig.

Leven en sporten met een handicap

SENIOREN
Ouderen sportdag

Na een clinic tijdens het Zaans sportcongres heeft de (S)Cool on Wheels Zaanstad nogmaals bezocht. (S)Cool on
Wheels is een voorlichtingsproject waarbij een docent de klas in laat zien hoe het is om een handicap te hebben.
OBS De Spiegel in Zaandam kreeg een clinic van (S)Cool on Wheels. Dit project van Fonds Gehandicaptensport met
als thema ‘Leven en sporten met een handicap’ leert kinderen op speelse en interactieve wijze welke topprestaties mensen met een handicap leveren, om deel te kunnen nemen aan het dagelijks leven. Ook leren de scholieren
welke sporten met een handicap mogelijk zijn en het belang van sporten. Het team van sportstimulering heeft deze
clinic gefaciliteerd.

Sportiviteit voor iedere leeftijd

Gezond bewegen en gezelligheid zijn voor veel senioren motiverende factoren om deel te nemen aan zwemactiviteiten. Tijdens de Aqua Sport lessen word ingespeeld op de jaargetijden. Feestelijke thema’s en bewegen op muziek
zorgen voor enthousiaste reacties.
In de zomer heeft de oudste banenzwemmer, mevrouw Roggeveen, haar 95ste verjaardag gevierd in De Crommenije.
Sportbedrijf Zaanstad heeft in samenwerking met sportverenigingen, Senioren Verenging Krommenie en KBO Seniorenbelang Zaanstad-Noord een tweetal senioren sportdagen georganiseerd.

Aqua Sport sportief en sociaal

De Aqua Sport lessen Aqua Vitaal en Aqua Therapie worden fanatiek gevolgd door de 50 plus doelgroep. Naast het
sportieve karakter hebben deze lessen ook een belangrijk sociaal karakter, de koffieronde na afloop is minstens zo
belangrijk als de inzet tijdens de les.

Speciale Sportdagen Zaanstad

Tezamen met VSO Dynamica XL en het platform Uniek Sporten zijn de Speciale Sportdagen Zaanstad georganiseerd voor 450 leerlingen. Sportverenigingen hebben clinics verzorgd aan kinderen met een verstandelijke en/of
lichamelijke beperking en kinderen met een gedragsstoornis.

Platform Uniek sporten

Voor de regio Zaanstad coördineert Sportbedrijf Zaanstad het aanbod van aangepast
sporten op het platform Uniek Sporten. Aanbieders en sporters
met een beperking komen op dit online platform samen.

Sport- en kennismakingsdag

Sporten en bewegen is voor veel 50 plussers geen dagelijkse gang van zaken. Soms is er een te hoge drempel om
naar een sportvereniging toe te stappen of is het aanbod onduidelijk of is het lastig een keuze te maken voor een
bepaalde sport. Tijdens de sportdag- en kennismakingsdag voor 50+ maken inwoners kennis met sporten, verenigingen, het sportbedrijf en andere senioren.
Sportbedrijf Zaanstad heeft in samenwerking met sportverenigingen en de ouderenbond een tweetal senioren sportdagen georganiseerd. In mei vond de 50+ sportdag plaats bij Zwembad De Crommenije, men heeft hier kennis gemaakt met de sporten: zwemmen, tennis, badminton en karate.
In september openden SC Hercules en TV Zaansport de deuren. Tijdens deze sportdag hebben ruim 50 deelnemers
gratis meegedaan met tennis, volleybal, darten, jeu de boules en walking voetbal.
Na deze sportdagen zijn meerdere deelnemers aangesloten bij sportaanbieders. Ook is er een nieuwe walking voetbal groep opgericht. Zaanstad blijft door deze dagen dus sociaal en vitaal.

Naast activiteiten voor individuele sporters in alle leeftijden,
houdt Sportbedrijf Zaanstad zich bezig met advisering en
(facilitaire) ondersteuning van diverse doelgroepen. Zoals:
sportverenigingen, gebruikers van sporthallen/gymzalen,
topsporters en bezoekers.
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DOELGROEPEN
Zaans Sportcongres 2019

Menno Vloon, polsstokhoogspringen

Sportverenigingen:

TOPSPORTERS

Verenigingsondersteuning
In 2019 hebben de verenigingsondersteuners verschillende verenigingsavonden georganiseerd:
• Voetbaloverleg met 18 verenigingen in samenwerking met de KNVB
• Tennisoverleg met de 13 tennisvereniging tezamen met de KNLTB
• Volleybaloverleg met de 5 regio verenigingen

Tezamen met gemeente Zaanstad en Topsport Zaanstreek zijn een aantal topsportevenementen georganiseerd in Zaanstad. Hiermee wordt de gemeente Zaanstad gepromoot, maken inwoners kennis met mooie (top)sporten en worden
toeschouwers geïnteresseerd in deelname aan breedte sport.

Thema’s tijdens deze overlegavonden zijn onder andere:
• sportverenigingen en onderwijs (naschoolse- en wijk/buurtactiviteiten),
• verenigingszaken,
• het initiatief Veilig Sportklimaat Zaanstad en
• gezonde sportkantine in samenwerking met Team:Fit.
Tweede Zaans sportcongres
Het besturen van een sportvereniging lijkt wel moeilijker dan ooit. Sportieve prestaties moeten geleverd worden, mensen moeten zich thuis voelen bij de vereniging en de financiën moeten op orde zijn. Bovendien wordt van een sportvereniging steeds vaker een bijdrage verwacht aan het oplossen van uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken zoals:
gezondheid en grensoverschrijdend gedrag. Om een antwoord te vinden op deze uitdagingen is het tweede Zaanse
Sportcongres georganiseerd waar sportbedrijf, sportverenigingen en deskundigen in gesprek zijn gegaan.
Professionals hebben workshops gegeven rondom thema’s als: het veranderende (consumenten)gedrag van leden, senioren binnen de vereniging, communicatie, sponsoring, talentontwikkeling, topsportbegeleiding, gezondheid, aangepast sporten/ (S)Cool on wheels en een veilig sportklimaat op de club. Ruim 60 verenigingen bezochten het congres.
Gastsprekers op het congres waren voormalig atlete Nelli Cooman en paralympisch tennisser Jiske Griffioen.
Individuele verenigingsondersteuning
In individuele gesprekken met sportverenigingen is gesproken over zaken als:
• Naschoolse- en vakantieactiviteiten (sporttoernooien)
• Verhuur, onderhoud, schoonmaak (sporthallen)
• Ledenwerving
• Zaans Sport Experience voor middelbare scholen
• Wijkactiviteiten (in samenwerking met welzijns- en zorgorganisaties etc.)
• Actuele zaken, zoals (buitensport) accommodaties in samenwerking met de gemeente

In 2019 vonden de volgende topsportevenementen plaats in Zaanstad:
• DELA Eredivisie beachvolleybal toernooi (juni)
• Groepskwalificatie heren volleybal wedstrijd Nederland-Spanje (juni)
• Heren- en damesfinale van het tweede polsstokhoogspringen event (Urban Pole Vault Series) (september)
• Dam tot Damloop (september)
• Wielerronde van Assendelft, met winnaars: Jesper Rasch en Anna van der Breggen (oktober)

BEZOEKERS ACCOMMODATIES
Gezonde keuzes in horeca
In de horecagelegenheden wordt gewerkt volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. In november is het horeca aanbod aangepast waardoor deze voldoet aan het certificaat Brons. Sportbedrijf Zaanstad biedt hiermee de gezondere keuze, de makkelijke keuze.
Accommodaties rookvrij
De zwem- en sportaccommodaties zijn een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Sportbedrijf
Zaanstad geeft kinderen graag het goede voorbeeld. Daarom zijn de sporthallen en zwembaden rookvrij. Zo proberen wij
de jeugd te beschermen tegen de verleiding om te gaan roken en het schadelijke meeroken en bieden wij iedereen een
gezonde en veilige sportomgeving. Met rookvrije accommodaties willen we bijdragen aan het realiseren van een Rookvrije Generatie. Een generatie kinderen die zélf kan en zal kiezen voor een gezonde, rookvrije toekomst.

Gezonde snacks
Zaans Sportcongres 2019
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ONZE MENSEN
Medewerkers werkzaam:

154 medewerkers

ZWEMBADEN
123 medewerkers

67 aantal FTE’s

SPORTHALLEN/GYMZALEN
14 medewerkers

Overhead: directie, HRM, financiën, marketing & communicatie:

SPORTSTIMULERING
16 medewerkers

COLOFON

5 medewerkers

Enkele medewerkers bekleden verschillende functies, waardoor een dubbeltelling ontstaat.

VEILIGHEID
Ook in 2019 zijn alle zwembadwerknemers getoetst op zwemvaardigheid en competenties in zwemmend redden. Dit
door middel van het behalen van de zwemtest.

Sportbedrijf Zaanstad
Koningsgeelstraat 3
1503 NA Zaandam

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

Daarnaast zijn diverse veiligheidstrainingen zoals bedrijfshulpverlening en EHBO gegeven in samenwerking met HBO
Safe. Medewerkers van de zwembaden krijgen aparte scholing gericht op zaken als toezichthouden en zwembadwaterkwaliteit meten.

Tekst & Samenstelling:
Sportbedrijf Zaanstad

ONZE BESTUURDERS EN RAAD VAN TOEZICHT

Foto’s: 			
Sportbedrijf Zaanstad
Pim Waslander
Tessa Meijer

Stichting Sportbedrijf Zaanstad wordt bestuurd voor twee statutair directeuren/bestuurders. De Raad van toezicht adviseert en houdt toezicht op het beleid en de uitvoering daarvan.
Samenstelling Bestuurders en Raad van toezicht in 2019:

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

Bestuurders:			Naam:
Directeur/bestuurders		
mevr. I. van Tuijl (algemeen)
				dhr. W.H.T. Finders (financieel)

Opmaak & Design:
Counter Creatives

Raad van toezicht:		
Voorzitter:			
Vice voorzitter:			
Leden: 				

Naam:
mevr. N. Yoldas
dhr. P. Keijzer
dhr. T. Krijns, dhr. C. Sierhuis, dhr. S. de Niet

De post Lonen en salarissen bevat een bedrag van € 158.565 (2018: € 150.000) voor bezoldiging van W. Finders en I. van
Tuijl, directeur/bestuurders. Duur en omvang zijn onbepaald voor 2.496 uur per jaar.
De post Overige personeelskosten en vergoedingen bevat een bedrag van € 15.500 (2018: € 14.750) voor bezoldiging der
leden van de Raad van Toezicht.
De bezoldiging voldoet aan de WNT(Wet Normering Topinkomens).
Zwemtest - De Slag
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