JAARVERSLAG 2020

JAAROVERZICHT
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar, we hebben er voor gekozen
het jaar in beeld te brengen in de vorm van een tijdlijn

VOORWOORD
2019 sloten wij af met de boodschap: op naar een sportief 2020, met onder andere
het WK voetbal in het verschiet en het eerste lustrum van Sportbedrijf Zaanstad.
Op dat moment konden wij niet vermoeden dat het jaar 2020 er heel anders uit
zou zien…. en sportaccommodaties gesloten werden en verenigingsactiviteiten
gestaakt, de samenleving kwam tot stilstand… We kunnen er niet omheen 2020
was het jaar van Covid-19. Zichtbaar werd hoe kwetsbaar we als mens zijn en
we elkaar nodig hebben, een samenleving waar mensen naar elkaar omkijken.
Sportbedrijf Zaanstad heeft zeker in 2020 kunnen laten zien wat de kracht van een
netwerk is. In deze onzekere tijden zijn er nieuwe werkroutines ontstaan en zijn er
mooie nieuwe activiteiten ontwikkeld zoals de Zaanse Experience. Het werd pijnlijk
zichtbaar hoe belangrijk een gezonde levensstijl is en hoe belangrijk sport en
bewegen hierin is.
Sportbedrijf Zaanstad heeft in 2020 naar alle mogelijkheden gezocht om zoveel
mogelijk mensen te bereiken, bewegen te stimuleren, nieuwe verbindingen te
leggen, sportverenigingen te ondersteunen en er te zijn voor de mensen. We zijn
trots op onze medewerkers die met weer en wind bijvoorbeeld onder de A8 leuke
activiteiten voor de buurtkinderen organiseerde. Kinderen die al maanden niet naar
school konden en amper het huis uit kwamen.
Hoe heeft Covid-19 de samenleving veranderd? De tijd zal het leren. Sportbedrijf
Zaanstad heeft een prima basis voor de toekomst en steekt de hand uit naar alle
inwoners van Zaanstad om samen te bewegen!

Ivonne van Tuijl en William Finders
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In sporthal Zaanstad-Zuid komen
sportvissers van hengelsportvereniging samen voor de
jaarlijkse hengelsportbeurs. Ook
deze tak van sport wordt gefaciliteerd door het sportbedrijf.

Januari

Tijdens de Werkconferentie Samen Bouwen aan het
Zaans Sportakkoord waren meer dan 80 deelnemers
aanwezig vanuit sport, onderwijs, maatschappelijke
instellingen, bedrijfsleven en gemeente, die met
elkaar op inspirerende wijze ambities en plannen
hebben uitgewisseld rond zes deelambities. In
2020 is een mooie start hiermee gemaakt, denk aan
inclusief sporten en een positieve sportcultuur.

Verenigingsondersteuners
zijn gesprekspartner bij de
bijeenkomst “Sport verbindt de
Zaanse samenleving: blijft dit
zo?” georganiseerd door Platform aan de Zaan. Tijdens deze
bijeenkomst is geconcludeerd
dat samenwerking en verbinding
tussen sportorganisaties onderling en met maatschappelijke
partners van grote betekenis is
voor de toekomst van de sport in
Zaanstad. Het team van verenigingsondersteuners levert een
belangrijke bijdrage aan deze
samenwerking en verbinding.
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Zondag 15 maart zijn nieuwe
maatregelen afgekondigd
omtrent het corona-virus: alle
scholen, horecagelegenheden
en sportclubs sluiten tot en
met 6 april. Deze maatregelen
worden genomen bovenop de
al geldende maatregelen en
zijn bedoeld om verdere verspreiding van het corona-virus
te voorkomen. Dit betekent dat
onze zwembaden, sporthallen
en gymzalen met onmiddellijke ingang gesloten zijn. Ook
worden de activiteiten van
sportstimulering (sportbuurtwerk en naschoolse activiteiten)
gestaakt. De samenleving kwam
tot stilstand…

Ineens kreeg Topsportcentrum De Koog een andere
bestemming, het centrum werd
omgebouwd tot huisartsenpost
om mogelijke coronapatiënten
te helpen. Het voelde goed om
een bijdrage te kunnen leveren
aan deze moeilijke tijd, maar
het liefst zagen we er natuurlijk
vrolijk sportende mensen.

ri

Maart

Voor de meeste kwetsbare
wijken is Pact Poelenburg
Peldersveld getekend
door 24 partijen. Zij spreken zich hiermee uit om
gezamenlijk te werken
aan het vergroten van de
kansen van kinderen in
deze wijken. Binnen het
Pact bestaan drie pijlers:
Jeugd, Participatie en Fijn
en Veilig Wonen. Binnen de
pijler Jeugd zorgt Sportbedrijf Zaanstad voor een
sport en beweegaanbod
met als doel een gezond
gewicht voor de jeugd.

Door de complete stillegging van
onze accommodaties hebben we
de tijd benut om fors in te zetten
op het onderhoud van onze panden. Wat een werk hebben onze
TD’ers en collega’s verzet!

Sporters die in 2019
Nederlands, Europees
of Wereldkampioen zijn
geworden hebben de
Zaanse sportpenning ontvangen. Welgeteld 56
sporters (waaronder 2
teams) ontvingen de sportpenning uit handen van
wethouder Sport, Gerard
Slegers. In het Zaantheater
waren naast de gemeente
Zaanstad, Sportbedrijf
Zaanstad en Topsport
Zaanstreek ruim tweehonderd genodigden.

Gemeente Zaanstad organiseert “Informatiebijeenkomst
Impuls OSC” waar aanbieders van naschoolse sport- en
cultuuractiviteiten het aanbod voor schooljaar 20/21 presenteren aan basisonderwijs instellingen. Als aanbieder van
sportactiviteiten en verbinder met sportverenigingen zijn de
verenigingsondersteuners aanwezig. Daarnaast ondersteunen
zij in de organisatie van deze bijeenkomst.

April

Om sportverenigingen, binnen- en
buitensportaccommodaties en
beheerstichtingen bij te staan, is
tijdens de coronaperiode het Sportloket opgericht. Vertegenwoordigers van Sportbedrijf Zaanstad en
gemeente Zaanstad werken hierin
samen, zij informeren en adviseren
over: financiële regelingen, wet- en
regelgeving, beleidszaken en dergelijke. Dit vormt een mooie basis
voor de toekomst, waar verbindingen weer centraal staan.
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Via YouTube worden video’s
voor senioren aangeboden, met
oefeningen om thuis soepel te blijven
en te werken aan sterke gewrichten.

In het kader van de campagne Veilig Sportklimaat
Zaanstad organiseren de
verenigingsondersteuners
de online workshop: Arbitrage & Ouders langs de lijn.
Enthousiaste vertegenwoordigers van 11 verschillende
sportverenigingen wonen
deze workshop bij.

In samenwerking met verschillende Sociale
Wijkteams zijn sportpakketjes uitgedeeld
aan de jeugd. In de pakketjes vinden zij een
bidon (ter stimulering van het water drinken) en sport en speel materiaal, deze items
zorgen voor een stukje afleiding en zet de
kinderen lekker gezond in beweging.

Webinar binnensport, omgaan met coronamaatregelen voor binnensportaanbieders. De
aanwezigen spraken over het aanstellen van
een corona-coördinator, desinfectie materiaal, het speelklaar maken van de verenigingen en het samenwerken tussen binnen- en
buitensport verenigingen. Meerdere clubs
gaven voorbeelden van hoe zij met behulp
van online trainingen toch de leden betrokken weten te houden.

April

Vrijwilligersorganisatie Zaankanters voor elkaar,
Sportbedrijf Zaanstad en RTV Zaanstreek trekken door
Zaanstad om de kwetsbare inwoners en bewoners van
(senioren) flats een hart onder de riem te steken tijdens
de coronacrisis. Driemaal per week verzorgen zij een
optreden, een sportactiviteit of bingo. De sportbuurtwerkers doen fitness oefeningen op het grasveld voor
de bewoners, die zowel op een stoel als staand uitgevoerd worden op vrolijke muziek.
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Door de coronacrisis zijn met name de gezinnen uit kwetsbare wijken hard getroffen. Gemeente Zaanstad wil aan deze doelgroep extra
aandacht besteden en de kinderen een alternatief bieden. Sportbedrijf
Zaanstad organiseert met vele partners vanaf de eerste dag van de
zomervakantie, een breed aanbod aan gratis activiteiten op het gebied
van sport, cultuur & lifestyle. De Zaanse Experience gaat in de zomer
van 2020 gestart, op sportparken door heel Zaanstad. Voor kinderen
van 8 t/m 12 jaar zijn speciale Korfbal en Voetbal Experiences georganiseerd bij verschillende korfbal- en voetbalverenigingen. Voor de aangesloten sportverenigingen biedt de experience volop kansen om de
sport en de verenigingen te promoten plus leden te werven. Dit is een
prachtig voorbeeld van mooie activiteiten en verbindingen die gegroeid
zijn in de coronacrisis. Een mooie sterke basis voor de toekomst.

Mei

Om verenigingen van zoveel mogelijk
informatie te voorzien organiseert
Sportbedrijf Zaanstad, in samenwerking met de gemeente Zaanstad en
sportbonden webinars. Tijdens deze
digitale bijeenkomsten hebben verenigingen de mogelijkheid allerhande vragen te stellen en zaken af te stemmen.
Tezamen met de KNVB worden 2 webinars voor voetbal verenigingen gehouden met totaal zo’n 40 deelnemers.
Ook de samenwerking met de KNLTB,
Korfbalbond zijn goed bezocht. Bij de
bijeenkomst speciaal voor sportkantines schuift Koninklijke Horeca Nederland aan. Zo blijven we de verbinding
zoeken en en inwoners en verenigingen
een helpende hand te bieden.

Vanaf 18 mei gaan na een lange periode van sluiting de zwembaden weer
open. Wat was iedereen blij en verheugd. Weer leven in onze zwembaden,
het was voor iedereen wel weer even
wennen. Alle baden moesten ingericht
worden naar alle coronamaatregelen
en vergde van iedereen behoorlijk wat
flexibiliteit. Maar de eerste plons in het
water klonk fantastisch!

Om het Trias VMBO in
Krommenie te faciliteren wordt het sportcentrum Trias ingericht als
schoolexamen locatie. De
examens mochten doorgang vinden, echter was
er extra veel ruimte nodig
vanwege de verplichte
afstand. De tafels van
de examenkandidaten
worden op een veilige
corona- en afkijkafstand
van 4 meter van elkaar
geplaatst.

Juli

Bezoekers kunnen voorafgaand aan een aqua
sportles, banenzwemmen of het vrijzwemmen
online een reservering
plaatsen of ticket kopen.
Op deze manier is het
aantal bezoekers, volgens
de corona maatregelen, te
reguleren en wordt fysiek
contact bij de receptie/
kassa geminimaliseerd.
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In de tuin bij zwembad De Slag is
door een bevriend bouwbedrijf een
ooievaarsnest geplaatst. De groene
omgeving van het zwembad leent zich
goed voor een kraamkamer. Nu is het
wachten op de komst van de ooievaar.

Nove

Bij alle drie de zwembaden is, in samenwerking met Brandweer Zaanstreek-Waterland, een brandweeroefening gehouden. De
brandweer rukte met groot materieel uit. De
oefening is belangrijk voor zowel de hulpverleners van de brandweer als de bezoekers en medewerkers van de zwembaden.
Veilig heeft de hoogste prioriteit.

Zaanse Winter Experience,
in navolging op de zomer- en
herfst experience, staat de
kerstvakantie in het teken van
winterse sport, spel, kunst,
cultuur, gezondheid en lifestyle
workshops en clinics. Ongeveer 2.000 actieve kinderen
nemen, ondanks de soms barre
weersomstandigheden, deel
aan dit aanbod in gymzalen
en sporthallen. Oudejaarsdag
staat geheel in het teken van 3
verschillende voetbaltoernooien voor de jeugd van 12 tot en
met 17 jaar. Een mooie afsluiting van een moeilijk jaar!
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Kinderen die les krijgen
op de zomerschool, volgen
ook sport en beweeglessen.
Drie weken lang verzorgen
sportbuurtwerkers sport- en
spelactiviteiten voor deze
kinderen. Zodat zij na de
inspannende lessen, ook
ontspannen.

December

Steeds meer mensen ondervinden de voordelen van Aqua Sport de ultieme work-out in het
water. Met de Aqua Sport assistent in de flyer
kunnen geïnteresseerden op eenvoudige wijze
de Aqua Sport kiezen die het best past bij de
behoefte en intensiteit.

Ok

Juli

In tegenstelling tot voorgaande jaren
zijn bij zwembad Zaangolf en De Slag,
tijdens de zomervakantie de reguliere
ABC-zwemlessen doorgegaan. In de lockdown periode is flink ingezet op onderhoud waardoor de zwembaden de gehele
zomervakantie open konden blijven.
Door de sluiting van de zwembaden in de
voorgaande periode en het feit dat veel
vakantiereisjes zijn komen te vervallen, is
dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zwemles te blijven volgen in
de zomervakantie. In de zwembaden zijn
extra ABC-zwemlessen aangeboden en
er waren andere activiteiten om er een
heerlijke zomer van te maken.
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Augustus

September

Zwembad De Crommenije
is één van de zeven genomineerden voor de Babel
architectuurprijs 2020.
Prijswinnaar is IKC
Roggeplein in Zaandam.

De teller van het aantal bezoekers aan het buitenbad staat op het eind van het buitenseizoen op
14.000. Binnen de mogelijkheden is genoten van
de faciliteiten van De Crommenije. Activiteiten als
buikschuiven, glijbaanrace en loopmatrace hebben vooral de jeugd mooie momenten bezorgd.

14.000

Zaanse Herfst Experience
in de herfstvakantie. Circa
1.000 kinderen genieten van
binnen en buiten activiteiten,
die tezamen met de sociale
wijkteams, sportverenigingen, cultuur en lifestyle
aanbieders georganiseerd
worden. Het programma
activeert kinderen vanaf
6 jaar, deel te nemen aan
(urban) sport, cultuur en
lifestyle events en aan een
zaalvoetbaltoernooi speciaal
voor kinderen vanaf 14 jaar.

Zwembad De Crommenije wordt genomineerd voor de Zaanse Ondernemer
Jeugdprijs door de PDZ Trias jeugdjury.
De jury heeft De Crommenije omschreven
als fijn stagebedrijf en beoordeeld aan
de hand van de criteria: duurzaamheid,
personeelsbeleid, maatschappelijke
betrokkenheid en financiën. Leerwerkbedrijf Werkom is de gelukkige winnaar, De
Crommenije is trots op de nominatie.
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JOGG-Zaanstad/ZaansFit

SPORTSTIMULERING
Sportstimulering heeft in 2020 een grote verbindende rol gespeeld,
we lichten er een aantal bijzondere onderdelen uit.

JOGG-Zaanstad organiseert cursussen en
beweeggroepen voor kinderen en ouders
met als thema: gezonde jeugd, gezonde
toekomst.
JOGG-Zaanstad en Poelenburg in Beweging, bieden gezamenlijk cursussen aan
voor kinderen. Ook is er een cursus voor
kinderen en ouders waarin zaken als zelfvertrouwen, slapen, voeding, opvoeding
en bewegen centraal staan. De sportdocenten van sportstimulering dragen zorg
voor de beweegactiviteiten, op sportvelden en in gymzalen, maar ook in de tuin
van zwembad De Slag. Bij deze sportactiviteiten wordt gewerkt aan de conditie,
een gezond gewicht en ontwikkeling van
het motoriek. Deze cursussen zijn in 2020
voortgezet zodra de RIVM maatregelen
hier ruimte voor gaven. Dit gaf kinderen
houvast en een fijn moment in de week
om samen te komen.

Naschoolse activiteiten
Het aanbod naschoolse activiteiten is,
door de verlengde leertijd in de wijk
Poelenburg, per 1 januari aangepast. Als
gastleerkracht zorgt het sportbedrijf voor
extra beweeglessen.

Poelenburg in Beweging
De activiteiten van Poelenburg in Beweging voor de jeugd zijn, om de continuïteit
te bewaren, zo veel mogelijk naar buitenaccommodaties verplaatst. Kinderen
uit de wijk Poelenburg kunnen op deze
manier diverse sporten op een laagdrempelige wijze leren kennen. Daarnaast zijn
de verschillende sportaanbieders, die de
wijk Poelenburg rijk is, gepromoot.

Verenigingsondersteuning
Sportverenigingen hebben in 2020 met
veel aanvullende maatregelen te maken
gehad. Om verenigingen regelmatig en
efficiënt te informeren zijn in 2020, 11
digitale nieuwsbrieven verzonden In de
nieuwsbrief worden de sportverenigingen
geïnformeerd over het Protocol Verantwoord Sporten in Zaanstad, subsidiemogelijkheden, vrijwilligersvergoedingen,
huurkwijtschelding, compensatieregelingen en beleid om zo gezond mogelijk de
crisis te doorstaan. Los daarvan worden

de verengingen geïnspireerd over samenwerkingsmogelijkheden om tijdens de
sluiting van de binnensportaccommodaties toch de verenigingsactiviteit te
kunnen blijven uitvoeren.
De verenigingsondersteuners hebben veel
inspirerende voorbeelden van verenigingen gedeeld.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:
•
Gymnastiekvereniging CCO traint op
de atletiekbaan van AV Zaanland
•
Zaanse Roller Club De Pauwin heeft
een verharde ondergrond nodig
en maakt gebruik van het veld van
handbalvereniging HV Zaanstreek
•
Zwemverenigingen trainen op het
droge, op het grasveld naast het
zwembad, goed voor kracht en conditietraining + de teamspirit!
•
Shotokan Karate-do Shisei Krommenie traint op verharde velden van
voetbalvereniging Sporting Krommenie
•
Huurder van sportcentrum Trias: Bob
Schreiber Sport Academy, verplaatst
tijdens de sluiting van het sportcentrum, de lesactiviteiten naar de
binnenplaats.

Protocol Verantwoord sporten
Het sportloket is verantwoordelijk voor
het opstellen, accuraat houden en verspreiden van het Protocol Verantwoord
Sporten in Zaanstad. Aan de hand van
de overheidsmaatregelen omtrent sport
wordt het protocol aangepast.
Met dit protocol geeft de gemeente Zaanstad alle betrokken partijen regels hoe te
handelen. Hierbij is ruimte voor maatwerk
per locatie, uiteraard binnen de kaders
van het kabinetsbeleid en de richtlijnen
van het RIVM. Het Zaanstad-protocol is
geheel in lijn met het adviesprotocol van
NOC-NSF en de VSG (Vereniging Sport
en Gemeente), dat is afgestemd met het
ministerie van VWS én het RIVM.
Onderdelen van het protocol zijn: veiligheids- en hygiëneregels, handhaving van
de protocollen, regels van samenkomen
rondom sport.
Met daarin apart vermeld de informatie
voor:
•
sportaanbieders, bestuursleden,
beheerder van sportaccommodaties/
openbare ruimtes en evenementen
organisaties

•
•
•
•

trainers, begeleiders en vrijwilligers
sporters en deelnemers
ouders en verzorgers
topsporters en toptrainers en
beheerders van topsportaccommodaties

Ook geeft het protocol diverse aanvullende aanbevelingen en suggesties voor
Verantwoord Sporten in Zaanstad.

Zaanse Experiences
Zaanse Experience, in totaal 9 weken,
sport, cultuur en lifestyle voor kinderen
van 6 t/m 18 jaar in de zomer-, herfst- en
wintervakantie.
•
Zomer Experience: 2.500 kinderen
•
Herfst Experience: 1.000 kinderen
•
Winter Experience: 1.200 kinderen

Sporthallen en gymzalen
Een groot deel van het jaar zijn de
sporthallen en gymzalen vanwege de corona maatregelen gesloten voor publiek.
Deze sluiting is aangegrepen om onderhoud te plegen en een grote schoonmaak
te houden. Medewerkers die normaliter
toezicht- en beheertaken verrichten voor
de hallen en zalen zijn druk geweest met
opknap- en schilderwerkzaamheden. Met
name Sporthal De Tref in de wijk ‘t Kalf
heeft een kleine metamorfose ondergaan. Zowel de binnen als buitenzijde
is opgeknapt en de horecagelegenheid
voldoet weer aan de wensen van deze tijd.
Gemeente Zaanstad is in de gymzalen een
verduurzaamheidstraject gestart door een
aantal locaties te voorzien van zonnepanelen, polycarbonaat ramen (brandwerend, hufterproof, duurzaam en isolerend)
en ledverlichting.
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De getallen van Sportbedrijf Zaanstad in 2020

Bezoekersaantallen

TOTAAL
2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Totaal aantal bezoekers

156.281

103.605

196.158

86.209

198.729

101.983

551.168

291.797

Recreatief

27.084

16.057

106.915

38.550

87.026

46.584

221.025

101.191

Doelgroepen

14.300

7.038

17.069

9.963

31.385

15.505

62.754

32.506

Zwemles

56.827

39.570

42.780

24.097

41.023

27.739

140.630

91.406

Verenigingen

51.839

40.940

26.990

11.809

35.118

6.441

113.947

59.190

Scholen

4.543

97

2.404

1.790

4.177

1.214

11.124

7.601

Kinderen afgezwommen

1.688

908

1.059

646

1.050

705

3.452

2.259

Volgens verwachting zijn de bezoekersaantallen in 2020, door Covid-19, een stuk lager dan in 2019.

Bedrijfsvoering: Medewerkers Sportbedrijf Zaanstad

Veiligheid

Bestuurders & Raad van toezicht

Veiligheid heeft bij het Sportbedrijf altijd
de hoogste prioriteit. Door de pandemie
kwamen hier weer nieuwe uitdagingen bij
zoals:

Sportbedrijf Zaanstad is een stichting
welke wordt bestuurd door twee statutair
directeuren/bestuurders:

Ter voorkoming van verspreiding van het
coronavirus en voor de veiligheid van
onze bezoekers, is voor alle zwembaden
en sportaccommodaties informatie en
waarschuwingsmateriaal geproduceerd.
Voor de medewerkers en bezoekers zijn
mondkapjes en desinfectiemateriaal
ter beschikking gesteld. Verschillende
routings zijn ingesteld en maximale
aantallen. Dit vergde het hele jaar snel
schakelen en aanpassingen.

Bedrijfshulpverlening, EHBO en
zwemtest
Ondanks de coronamaatregelen zijn de
BHV en EHBO herhalingscursussen in
2020 doorgegaan. Op 1,5 meter afstand
is het goed mogelijk de cursus te volgen
en oefeningen uit te voeren. Het afnemen
en uitvoeren van de verplichtte zwemtest
voor zwembadmedewerkers is volgens
planning verlopen. Alle medewerkers voldoen aan de gestelde eisen voor deze test.

•
•

Mevrouw I. (Ivonne) van Tuijl is algemeen directeur/bestuurder
De heer W.H.T. (William) Finders is
financieel directeur/bestuurder

De Raad van toezicht houdt toezicht op
het beleid en de uitvoering daarvan.
De samenstelling van de Raad van toezicht is in 2020 als volgt:
•
•
•

Voorzitter: mevrouw N. Yoldas
Vice-voorzitter: de heer P. Keijzer
Leden: de heer T. Krijns, de heer C.
Sierhuis en de heer S. de Niet.

De post lonen en salarissen bevat een
bedrag van 162.467 euro (2019: 158.565)
voor bezoldiging van W.H.T. Finders en I.
van Tuijl (directeuren/bestuurders). Duur
en omvang zijn bepaald voor 2496 uur per
jaar. De post overige personeelskosten
en vergoedingen bevat een bedrag van
15.500 (2019: 15.500 euro) voor bezoldiging der leden van de Raad van Toezicht.

Systeemgericht toezicht zwembaden

Aantal medewerkers
werkzaam
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Aantal FTE’s

In 2020 is het systeemgericht toezicht
uitgebreid. Het Keurmerk Veilig & Schoon
vraagt om een actuele en accurate
informatie, welke op ieder moment en op
iedere locatie inzichtelijk is. Door de data
digitaal te verzamelen is deze sneller
beschikbaar en is de invoer minder
foutgevoelig. Gegevens welke verzameld
worden hebben betrekking op onder andere de waterkwaliteit, bezoekersaantallen
en calamiteitenregistratie. Met het Keurmerk Veilig & Schoon geeft de zwembadbranche gehoor aan wensen en eisen die
allereerst klanten, maar ook eigenaren,
zwembadmanagement en overheden
stellen aan zwembaden.
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