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VOORWOORD
Ook in 2021 heeft veel in het teken gestaan van corona. Onze zwembaden en sporthallen waren bijna 
de helft van het jaar gesloten. Ook op Sportstimulering hadden de coronamaatregelen grote invloed, 
zoveel mogelijk activiteiten zijn naar buiten verplaatst en er zijn online lessen opgezet. In de hele 
samenleving was de negatieve impact van corona goed te voelen.

Door de coronamaatregelen begin 2021, was alleen op beperkte schaal buitensporten mogelijk. In 
februari hebben we dan ook ons buitenbad van De Crommenije geopend voor winterzwemmen, om zo 
toch inwoners en verenigingen een mogelijkheid tot sporten en bewegen te bieden. We hebben vele 
enthousiaste zwemmers mogen ontvangen die de kou trotseerden.

Door de zwembadsluiting liepen de zwemachterstanden hard op, deze hebben we geprobeerd zoveel 
mogelijk te beperken door ook in de zomervakantie zoveel mogelijk zwemlessen aan te bieden.

Sportstimulering heeft ondanks beperkende coronamaatregelen op volle toeren gedraaid. Zoekend 
naar mogelijkheden buiten en online, onder andere de Zaanse Experiences zijn door weer en wind 
doorgegaan, het ZaansFit programma met de GGD is voortgezet, de eerste Zaanse vereniging heeft het 
bord voor Veilig Sportklimaat uitgereikt gekregen en nog vele andere mooie activiteiten.

Verenigingen hebben we bijgestaan via het Sportloket samen met Gemeente Zaanstad, waaronder de 
aanpassing en verspreiding van de protocollen verantwoord sporten (11 versies in 2021).

In januari is het Topsportcentrum De Koog (de topsporthal) aangewezen als vaccinatielocatie. Er is 
alles aan gedaan, toen de binnenlocaties weer open mochten, om zoveel mogelijk sportactiviteiten 
naar de breedtehal of andere sporthallen te verplaatsen. Vanaf 1 oktober konden de sporters weer 
volledig gebruik maken van het Topsportcentrum.

Ook is er flink geïnvesteerd in de accommodaties. In 2021 zijn we gestart met een omvangrijk 
project om de akoestiek te verbeteren in de gymzalen. Gemeente Zaanstad heeft diverse gymzalen 
verduurzaamd. Het horecaplein van Sportcentrum Trias en de horeca van Sporthal De Tref zijn door 
medewerkers van het Sportbedrijf flink onderhanden genomen met een mooi resultaat en tot grote 
vreugde van de sporters.

Ondanks de grote impact wederom van corona op de maatschappij en dus ook op onze organisatie, 
hebben we toch nog met vereende krachten vele mooie activiteiten en projecten kunnen oppakken.

William Finders en Ivonne van Tuijl
Directie Sportbedrijf Zaanstad
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Het jaar 2021 in tekst en beeld. Een kalenderjaar dat afwijkt 
van normaal: coronamaatregelen hebben keer op keer voor 
extra uitdagingen gezorgd. Uitdagingen die door de organisatie 
gezamenlijk zijn aangegaan en zijn omgezet in mogelijkheden.
Met creativiteit, inventiviteit, sportiviteit en grote inzet hebben 
wij in 2021 veel kansen gecreëerd om Zaankanters te motiveren 
en stimuleren in beweging te blijven en nieuwe verbindingen te 
leggen om samen of alleen binnen en buiten te bewegen.

INLEIDING
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ZWEMBADEN

Zwembaden
De nieuwbouw van zwembad  De Slag biedt naast 
alle (wedstrijd) zwemfaciliteiten, ruimte voor het 
kantoor van Sportbedrijf Zaanstad met daarin de  
directie, het bedrijfsbureau en het team van sport-
stimulering/verenigingsondersteuning.

Het nieuwe zwembad De Slag biedt ruimte aan doel-
groep activiteiten, leszwemmen, banenzwemmen 
en verenigingsactiviteiten. De afmetingen van het  
nieuwe zwembad voldoen aan de eisen van een  
eredivisie bad, dit betekent dat er in zwembad De 
Slag eredivisiewedstrijden kunnen worden georga-
niseerd met meer publiek.

Daarnaast voldoet het zwembad straks aan alle 
klimaateisen en worden er duurzame materialen  
gebruikt.
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Ontwikkelingen

Zodra de coronamaatregelen mogelijk-
heden bieden voor zwemlessen worden 
deze weer opgestart. De maatregelen 
vragen voor zowel medewerkers als 
bezoekers aanpassingen. Door de lan-
ge sluiting zijn de wachtlijsten voor 
ABC-zwemles opgelopen. De zwemba-
den starten met extra zwemlessen en 
een snelcursus voor het B-diploma in 
schoolvakanties.

Naast het reserveren en kopen van 
tickets is het in 2021 ook mogelijk ge-
maakt om kinderen online in te schrij-
ven voor zwemles. Dit is voor nieuwe 
klanten erg makkelijk en voorkomt rijen 
bij de kassa’s van de zwembaden.

Opening buitenbad De Crommenije voor winterzwemmers 

Vanwege de coronamaatregelen zijn alle zwembaden en sportaccomoda-
ties in het begin van 2021 gesloten. Het is onduidelijk wanneer de baden en 
andere binnensport accommodaties weer open mogen. Er wordt gezocht 
naar mogelijkheden om de inwoners van Zaanstad wel te laten sporten. In 
overleg met de gemeente en op verzoek van vele Zaankanters wordt het 
buitenbad van De Crommenije op 5 februari geopend.

Wethouder sport Gerard Slegers is zo sportief om als eerste een duik te 
nemen, vergezeld door jeugdleden van zwemvereniging ZV De Ham. Vanaf 
het eerste moment zijn de banenzwemmers enthousiast en komen zwem-
mers uit de regio naar Krommenie. In de periode februari tot en met de 
reguliere openingsdatum van 28 april zijn er 13.095 tickets verkocht.

Ook de zwemverenigingen ZV De Zaan, ZV De Ham, Triatlon vereniging 
AZVD en duikvereniging Murene maken van de mogelijkheid gebruik om in 
het buitenbad te trainen nu de binnenbaden geen optie zijn.

De waterpoloteams en zwemmers met een topsportkwalificatie kunnen 
met deze kwalificatie wel binnen trainen, met inachtneming van de nodige 
voorzorgsmaatregelen zoals preventief testen voor aanvang van de  
training en wedstrijden.
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Bij het totaal aantal bezoekers zit niet het aantal afzwemmers, aangezien deze al bij de bezoekers zwemles meegerekend 
zijn. Vanwege de Covid-19 maatregelen (sluiting accommodaties, maximale aantallen per m2, mondkapjes en QR-code 
plicht) zijn de aantallen lager dan de jaren voor de coronacrisis.
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Lokaal Preventieakkoord
Sporten en bewegen zijn belangrijke leefstijlonder-
delen die deel uit maken van het Zaans Preventie-
akkoord. Gemeente Zaanstad, gezondheidsinstel-
lingen, woningbouwverenigingen, huisartsen en 
zorgverzekeraars werken samen aan een gezond 
Zaanstad. Uit onderzoek blijkt dat percentage  
overgewicht in de regio Zaanstreek-Waterland hoog 
is in vergelijking met de rest van Nederland.

Om senioren te motiveren meer te sporten en  
bewegen, wordt een nieuw concept gelanceerd: De 
Sportkennismakings10daagse. Tijdens de 10daag-
se, maken 60 plussers tien weken lang kennis met 
verschillende (verenigings)sporten en vormen van 
bewegen. Bewegen en elkaar ontmoeten staan  
centraal. De eerste editie vindt plaats op sportpark 
De Koog in samenwerking met de daar gevestigde 
sportverenigingen. Door kennis te maken met bin-
nen- en buitensporten en sportverenigingen worden 
de senioren aangespoord iets nieuws te proberen en 
zich aan te sluiten bij een vereniging. Zowel sporters 
als verenigingen hebben profijt van deze 10daagse.
 
In samenwerking met GGD Zaanstreek-Waterland 
zijn ook in 2021 de ZaansFit beweeggroepen en cur-
sussen voor de jeugd voortgezet. Kinderen krijgen 
naast sport en beweeglessen, samen met ouders 
ook informatie gericht op gezonde voeding. 

Onderdeel van het gemeentelijk sportbeleid is sportstimulering: 
inwoners met plezier laten sporten en bewegen.

SPORTSTIMULERING
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Topsport

In Zaanstad wonen topsporters die 
uiteenlopende sporten beoefenen, dit 
doen zij zowel individueel als in team-
verband. Om het topsportklimaat in 
Zaanstad te versterken en de jeugd te 
inspireren, organiseert Sportbedrijf 
Zaanstad evenementen. Daarnaast  
faciliteert het Sportbedrijf de topsport- 
accommodaties en worden sporten, 
sporters en sportactiviteiten gepro-
moot. In 2021 hebben diverse Zaanse 
topsporters zich gekwalificeerd voor de 
Olympische spelen.  

Deelnemers waren: 
• Polsstokhoogspringer Menno Vloon
• Zwemster Kira Toussaint
• Wielrenner Yoeri Havik
• Waterpoloster Bente Rogge 
• Voetbalster Lize Kop
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Evenementen

In 2021 zijn diverse sportevenementen 
in Zaanstad georganiseerd:

23 juli: 
Eredivisie beachvolleybal bij beachvol-
leybal vereniging Silicium in Zaandam 
in samenwerking met Gemeente Zaan-
stad, Sportbedrijf Zaanstad en Sport-
worx.

4 september:
NK meerkamp U20–U18 bij Atletiek 
Vereniging Lycurgus in Assendelft.

2 oktober:
Wielerronde van Assendelft. Bij de 
wielerronde is Sportbedrijf Zaanstad 
de hele middag aanwezig met een 
BMX-circuit voor de jeugd, in het kader 
van de breedtesport promotie. Enkele 
topsporters zetten zich in als ambassa-
deur voor Veilig Sportklimaat Zaanstad 
en Kies Je Sport. Met hun bekendheid 
trekken zijn aandacht van een breed  
publiek voor Zaanse activiteiten.

Naschoolse activiteiten

Een twintigtal scholen maakt gebruik van de Impuls regeling Sport, Onder-
wijs en Cultuur. Extra beweeglessen worden verzorgd om kinderen meer 
te laten bewegen en sportieve vaardigheden te leren. Scholen maken zelf 
een keuze uit het ruime sport- en beweegaanbod om kinderen ook na afloop 
van de schooldag de mogelijkheid te bieden beweeglessen te volgen.

Sport- en spelactiviteiten voor werkdrukverlaging bij de basisscholen
De sportbuurtwerkers organiseren tijdens de schoolpauzes leuke, actieve 
en gevarieerde sport- en spelactiviteiten, om basisschooldocenten te  
ondersteunen en de werkdruk te verlagen. Meerdere scholen zoals De  
Golfbreker, De Rietvink, De Regenboog, De Watermolen en Zaanplein  
profiteren van deze dienstverlening.

Verlengde leertijd
Extra lessen voor kinderen op alle basisscholen

Een goede toekomst voor alle kinderen in Poelenburg en Peldersveld, dat 
willen we graag. Om dit te bereiken worden op alle basisscholen in deze 
wijken extra lessen gegeven. Dit gebeurt al vanaf 1 januari 2020. Extra  
lessen vergroten de kansen om later naar de middelbare school te gaan die 
het best bij de kinderen past en om de basisschool met succes af te ronden. 
Alle leerlingen krijgen 2,5 uur extra les per week.

Zaanse Experiences

De Zaanse Experience met sport, cultuur en lifestyle voor kinderen van 6 
t/m 17 jaar wordt in de voorjaars-, mei-, zomer-, herfst- en kerstvakantie  
georganiseerd. Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen zijn de  
activiteiten binnen of buiten. Steeds meer kinderen weten de weg te  
vinden naar de Zaanse Experience en komen naar de locaties door heel de 
gemeente.

VOORJAARS 
EXPERIENCE

598
KINDEREN

LENTE 
EXPERIENCE

1762
KINDEREN

ZOMER 
EXPERIENCE

5723
KINDEREN

HERFST 
EXPERIENCE

754
KINDEREN

WINTER 
EXPERIENCE
(2021/2022)

961
KINDEREN
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Sportbuurtwerk

Buitensporten op openbare sportveld- 
en of in de koude maanden in gymzal-  
en is al jaren een stimulans voor veel 
kinderen om te bewegen. De corona-
maatregelen hebben voor uitdagingen
gezorgd op dit vlak, tijdens de sluit-
ing van de binnensportlocaties zijn 
de activiteiten naar buiten verplaatst 
op Cruijff Courts/Krajicek velden en 
schoolpleinen. Een flexibele opstel-
ling en alert zijn op de mogelijkheden 
zorgt ervoor dat kinderen een groot 
deel van het jaar kunnen blijven mee-
doen met sportbuurtwerk. Elke week 
worden er op 25 locaties verschillende 
sportactiviteiten georganiseerd zoals 
voetbal, trefbal, basketbal, boog-
schieten etc. Deze activiteiten vinden 
vanaf 16:00 tot 20:00 uur plaats in 
(aandachts)wijken verspreid door 
Zaanstad. De kinderen hoeven zich 
hier niet voor aan te melden, zij  
kunnen vrijblijvend langs komen.

Activiteiten in samenwerking met 
Sociale wijkteams

Naast alle Sportbuurtwerk activiteiten 
zijn er ook specifieke aanvragen die 
vanuit het Sociaal wijkteam komen. 
Het Sociaal wijkteam gaat in gesprek 
met de jeugd en doet onderzoek naar 
de wensen vanuit de wijk. Vervol-
gens voert Sportbedrijf Zaanstad de  
activiteit uit. Dit kunnen sport en  
spelactiviteiten zijn, maar ook éénma-
lige evenementen en sportinstuiven.

Verenigingsondersteuning

Blijf in beweging Zaanstad
Bewegen en sporten in tijden van co-
rona
Een actief leven is goed voor de 
gezondheid en daarom lanceren 
gemeente Zaanstad en Sportbe-
drijf Zaanstad de nieuwe website 
www.blijfinbeweging.Zaanstad.nl met 
tips en ideeën om in beweging te blij-
ven. Veel mensen komen door (de 
gevolgen van) corona minder vaak 
buiten. Dit betekent in veel gevallen 
dat mensen meer zitten en minder 
bewegen. Op de site staan activiteiten 
voor binnen en buiten, zodat iedereen 
ongeacht de conditie of maatregelen 
kan bewegen.

Kies Je Sport

Kies Je Sport is een campagne waar-
bij het kennismaken met een nieuwe 

sport en sportvereniging centraal 
staat. Ook in 2021 zijn veel kinderen 
en volwassenen geattendeerd op deze 
campagne. Met de Kies Je Sport-pas, 
kunnen kosteloos proeflessen gevolgd 
worden bij ruim 140 Zaanse sport- 
verenigingen.

Sportverenigingen en medewerkers 
van sportstimulering delen de Kies Je 
Sport-pas uit bij activiteiten, evene-
menten (zoals de Zaanse Experience 
en de Zaanse Zomerschool), clinics, 
bij diverse sport- en spelactiviteiten in 
de wijk. Dit heeft er voor gezorgd dat 
meer dan 200 kinderen in Zaanstad 
het afgelopen jaar kennis hebben  
kunnen maken met de mogelijkheden 
van Kies Je Sport.

Meerdere verenigingen geven aan 
dat zij door deelname aan de Zaanse 
Experience, en het introduceren van 
hun sport en vereniging, nieuwe leden 
hebben kunnen verwelkomen.

Niet alleen kinderen hebben door 
het Kies Je Sport campagne kennis 
gemaakt met meerdere sporten. De 
Kennismakings10daagse heeft ervoor 
gezorgd dat ook senioren (60+) kennis 
hebben gemaakt met 10 verschillende 
sportverenigingen waardoor de be-
weegparticipatie is gestegen.

Bijkomend positief voordeel van de 
Kennismakings10daagse is het soci-
ale aspect. Voor veel deelnemende 
senioren is het wekelijkse sportuurtje 
ook een welkome kennismaking met 
nieuwe contacten.

Online sporten voor scholieren

In de periode dat de scholen gesloten 
zijn vanwege de Covid-19 besmetting- 
en zijn de sportbuurtwerkers online 
aan het werk gegaan. Vanuit huis en 
vanuit de hal van zwembad De Slag is 
pauzegym gestart zodat kinderen tij-
dens het thuisonderwijs een sportieve 
pauze kunnen nemen. Gebruik ma-
kend van allerhande (huishoudelijke) 
attributen zijn onder andere lessen 
basketbal, kickboksen, midgetgolf en 
tafeltennis gegeven.

Extra lessen

De extra lessen zijn heel verschillend, ze gaan over uiteenlopende interessante dingen. Een paar voorbeelden van de extra 
lessen:

Het extra aanbod wordt in overleg met het schoolteam opgesteld en afgestemd op de leerlingen op de school. Sportbedrijf 
Zaanstad draagt zorg voor een aantal sport- en beweeglessen. De nieuwe lessen worden door de kinderen als plezierig 
ervaren, iedere les past bij de leeftijd van het kind. In de extra lessen krijgen kinderen een aanbod dat duidelijk anders is 
dan in de rest van de week en maken ze plezier met elkaar.

SPORT- EN
BEWEGEN

TONEEL MUZIEK CREATIVITEIT TECHNIEK MEDIA- 
WIJSHEID

MAATSCHAPPIJ 
EN HISTORIE

DISCUSSIËREN
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In samenwerking met polsstokhoogsprin-
ger Menno Vloon en korfbalster Esther 
Cordus zijn twee korte video’s gemaakt om 
inwoners van Zaanstad te enthousiasme-
ren en te informeren over Kies Je Sport, 
deze video is via social media verspreid. 
De reacties zijn zeer positief!

Uniek Sporten/Aangepast sporten

De verenigingsondersteuners en Zaanse 
sportverenigingen werken nauw samen 
aan het bereikbaar maken van sporten 
voor iedereen, met of zonder beperking.

Online bijeenkomst aangepast sporten
Grote inzet voor Aangepast Sporten in 
Zaanstad 

Bij de online bijeenkomst Aangepast Sport-
en Zaanstad op 29 maart was de opkomst 
van verenigingen hoog. De input van alle 
aanwezigen tekende de bereidheid om sa-
men te werken. Besproken is de huidige 
stand van zaken waarbij ook gekeken is 
naar de toekomstmogelijkheden.
 
Problemen die door de aanwezigen be-
noemd zijn, waren onder andere: 
financiën, zichtbaarheid en betrokkenheid 
van ouders. De deelnemende sportvereni-
gingen hebben de intentie uitgesproken om 
samen op te trekken in het bekender ma-
ken van het Uniek Sporten aanbod. Dit kan 
bijvoorbeeld door in vakantieperiodes het 
aanbod te tonen tijdens evenementen spe-
ciaal voor deze unieke groep sporters. Uit 
deze online bijeenkomst is het evenement 
de Zaanse SPECIAL Experience ontstaan 
als onderdeel van de Zaanse Experience. In 
2021 hebben 10 verenigingen zich gepre-
senteerd op de Zaanse Special Experience 
waarvan er drie edities plaatsvonden in 
de zomer-, herfst- en kerstvakantie. Ander 
gevolg van de online bijeenkomst is een 
werkgroep waarin verenigingen elkaar op 
de hoogte houden van actuele ontwikkelin-
gen op het gebied van aangepast sporten. 

Bij de Zaanse Special Experience is op de 
informatiemarkt, speciaal ruimte ingericht 
ter promotie van Kies Je Sport en Meedoen 
Zaanstad. Ouders, kinderen en verenigin- 
gen worden geïnformeerd over deze 
concepten waarbij sporten voor iedereen 
mogelijk wordt gemaakt.
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(S)Cool On Wheels  

(S)Cool on Wheels is een voorlichtings-
project waarbij een docent in de klas 
laat zien hoe het is om een handicap 
te hebben. Leerlingen leren daardoor  
spelenderwijs dat als je een handicap 
hebt, heel erg veel mogelijk is! Ze erva-
ren zelf hoe het is om in een rolstoel te 
zitten en gaan met elkaar de uitdaging 
aan tijdens een potje rolstoelbasketbal. 
Ook gaan de scholieren, na het zien 
van indrukwekkende voorbeelden, met 
elkaar in discussie over hoe het is om 
met een beperking te leven.

In 2021 zijn er voor dit project van 
Fonds Gehandicapten Sport clinics  
georganiseerd op basisscholen in Zaan-
stad (onder andere aan groep 7/8 van 
De Voorzaan) en tijdens de Zaanse Spe-
cial Experience in de zomervakantie.

Crowdfunding om aanbod te vergroten

De nieuwsbrief voor sportverenigingen 
heeft in januari aandacht besteed aan 
de crowdfunding mogelijkheden via 
de website van Uniek Sporten (www.
unieksporten.nl). Sportverenigingen 
die aangepast sporten en bewegen 
willen faciliteren of uitbreiden kunnen 
een crowdfundingsactie starten. Bij-
voorbeeld om geld op te halen voor de 
aankoop van materiaal, het organiseren 
van een G-toernooi of welk goed doel 
dan ook. Uniek Sporten, ondersteunt de 
vereniging hierbij.
Hoe meer crowdfundacties, hoe groter 
het aanbod aangepast sporten in Zaan-
stad!

Veilig Sportklimaat Zaanstad
 
In 2021 hebben de eerste Zaanse verenigingen het volledige traject  
doorlopen voor een Veilig Sportklimaat. Sportend Zaanstad komt veelal 
samen op de sportverenigingen, goed om daarom het sportklimaat op de 
accommodatie veiliger en beter bespreekbaar te maken.
 
Als erkenning hebben de eerste twee verenigingen namens de Gemeente 
Zaanstad, GGD Zaanstreek-Waterland en Sportbedrijf Zaanstad het Veilig 
Sportklimaat bord ontvangen dat zij op een duidelijk zichtbare plaats  
mogen hangen op de sportaccommodatie. Dit bord toont bezoekers, leden 
en bestuurders dat de vereniging het beleid op orde heeft. 

 

•  
 

• 
• ]
• 

In aansluiting op de Veilig Sportklimaat thema’s, zijn de brochure en  
online informatievoorziening  uitgebreid met content over de campagne 
Ik zit klem! Deze campagne van gemeente Zaanstad en partners, maakt 
huiselijk geweld bespreekbaar en sluit daardoor zeer goed aan bij de  
campagne Veilig Sportklimaat. Met de campagne Veilig Sportklimaat  
Zaanstad is aandacht voor gedrag op of rondom de sportvereniging. Zijn 
er zorgen over iemands thuissituatie of vermoedens van huiselijk geweld? 
Dan geeft de campagne Ik zit klem, advies.

Korfbalster Esther Cordus onderschrijft het belang van een Veilig Sportkli-
maat in een motiverende videoboodschap, waarin zij verenigingen oproept 
om het Veilig Sportklimaat traject te doorlopen.

KZTV uit Koog aan de Zaan,13-8-2021

TV De Cromme Bal uit Krommenie, 11-12-2021
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Zaanse Sportverenigingen uiten zorgen in belronde Sportloket
Landelijke compensatieregelingen binnenkort bekend

Wethouder Sport Gerard Slegers heeft samen met het sportloket een 
belronde gemaakt langs bestuurders van Zaanse sportverenigingen. In 
deze belronde hebben de verenigingen zorgen geuit over de toekomst. De 
aanhoudende beperkingen door de maatregelen rondom het coronavirus 
hebben effect op de Zaanse sport.

De Zaanse sportverenigingen komen vrijwel allemaal niet in de acute  
financiële problemen, maar de bestuurders voorzien wel ernstige  
problemen voor de toekomst. Het sportloket maakt de verenigingen attent 
op de financiële overheidsregelingen die sportclubs steun kunnen bieden 
om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen.

Sportloket

Het sportloket (Sportbedrijf Zaanstad 
en Gemeente Zaanstad) is ook in 2021 
het aanspreekpunt voor vragen over 
binnen- en buitensportaccommodaties 
en beheerstichtingen. Bestuurders kun-
nen bij het sportloket telefonisch en per 
email terecht met vragen over zaken als 
financiële regelingen, wet- en regelgev- 
ing, beleidszaken en het sportprotocol.

Vrijwel dagelijks komen vragen bin-
nen over de maatregelen omtrent het 
coronavirus en de financiële gevolgen 
en tegemoetkomingen. Elke week komt 
het sportloket (online) bijeen om deze 
vragen te bespreken en gezamenlijk 
oplossingen te zoeken en eenduidige 
antwoorden te formuleren.

Enkele activiteiten van het sportloket in 
2021 zijn:

• Het verspreiden en aanpassen van 
het Protocol Verantwoord Sporten 
in Zaanstad (11 versies in 2021)

• Organisatie van een bijeenkomst 
voor verenigingen in het stadhuis 
over de omgang met Coronatoe-
gangsbewijzen op de vereniging

• Organisatie van webinars in sa-
menwerking met sportbonden, on-
der meer voor voetbalverenigingen 
(3x), tennisverenigingen en andere 
sporten

• Belronde (tezamen met Wethouder 
Slegers) onder Zaanse sportver-
enigingen om de zorgen in kaart te 
brengen
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SPORTHALLEN
EN GYMZALEN

Volksgezondheid
In januari is Topsportcentrum De Koog 
aangewezen als vaccinatielocatie voor 
de regio Zaanstreek-Waterland. Het Top-
sportcentrum is tot 30 september 2021 
in gebruik geweest door medewerkers 
van de GGD. Per 1 oktober 2021 kon er 
-onder de maatregelen van de overheid- 
weer worden gesport in het Topsport- 
centrum.
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Gymzalen als stemlokaal

Voor de landelijke Tweede Kamerver-
kiezingen zijn er bijna 20 gymzalen 
ingericht als stemlokaal. Vanwege de 
coronamaatregelen zijn andere locaties 
in deze periode niet geschikt.

Akoestiek

In 2021 zijn de eerste stappen gezet met 
betrekking tot het verbeteren van de 
akoestiek in de gymzalen. Op basis van 
de normen van de akoestiek in sportac-
commodaties van NOC*NSF is bepaald 
welk geluidsniveau acceptabel is per 
accommodatie. Vervolgens is gekozen 
voor een geluidsabsorberende oplos-
sing voor wand en plafond. De gymza-
len Parkrijk 1 en 2 (Assendelft) en Gou-
dastraat (Wormerveer) hebben in de 
kerstvakantie aanpassingen gekregen 
waardoor de akoestiek verbeterd is. 
Andere zalen worden in 2022 (waar 
nodig) voorzien van deze geluids- 
absorberende oplossing in de vorm van 
panelen.

Horeca

In november 2021 is het horecaplein van Sportcentrum Trias vernieuwd. 
Nieuw meubilair en diverse schaduwdoeken zorgen ervoor dat er een 
‘knus’ huiskamer gevoel is in de toch grote en hoge ruimte. De gebruikers 
maken veelvuldig gebruik van het nieuwe meubilair en genieten van de 
verbeterde sfeer voor en na het sporten.
Ook in Sporthal De Tref heeft de horecaruimte een upgrade gekregen, 
waardoor het een modernere uitstraling heeft gekregen, tot grote vreugde 
van de sporters.

Onderwijs en educatie

Veel eindexamenkandidaten hebben in 2021 het centraal eindexamen 
gemaakt in een sporthal. De samenwerking tussen Trias VMBO, VMBO 
School Pascal-Zuid en het ROC Sport & Bewegen maakt het mogelijk 
dat de leerlingen veilig de examens kunnen maken in de sporthallen  
(Sportcomplex Trias, Sporthal Zaanstad-Zuid en Topsportcentrum De 
Koog).

Duurzaamheid
Reductie CO2 uitstoot

Gemeente Zaanstad heeft in 2021 de CO2-uitstoot met zeventien procent 
verminderd ten opzichte van een jaar eerder. De tijdelijke sluiting van de 
zwembaden heeft hier een bijdrage aan geleverd. De gemeente is sinds 
maart 2021 gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder, een 
CO2-managementsysteem dat bestaat uit vijf niveaus. Dit systeem helpt 
om inzicht te krijgen in de eigen CO2-uitstoot, inclusief partijen als Sportbe-
drijf Zaanstad, Werkom en Betaalbare Koopwoningen Zaanstad. Zaanstad 
wordt als gecertificeerde organisatie jaarlijks geaudit door een onafhan-
kelijke en geaccrediteerde certificerende instelling. Duurzame nieuwbouw 
van zwembad De Slag, maakt onderdeel uit van de geplande CO2 reductie 
de komende jaren.

Duurzaamheid en gebruiksvriendelijk-
heid

Gemeente Zaanstad heeft diverse gym-
zalen verbouwd én verduurzaamd. On-
der andere de verlichting is vervangen 
voor ledverlichting en er zijn bewe-
gingssensoren geplaatst waardoor het
licht automatisch aan- en uitgaat.
Daarnaast is de (warmte)isolatie verbe-
terd en zijn er zonnepanelen geplaatst.
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BEDRIJFSVOERING SPORTBEDRIJF ZAANSTAD

Aantal medewerkers 
werkzaam

Aantal FTE’s

151 71
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Veiligheid

Ook in 2021 is er op het gebied van  
veiligheid veel aandacht voor de coro-
namaatregelen en de gevolgen die deze 
hebben voor de bedrijfsvoering in de 
zwembaden, sporthallen/gymzalen en 
voor verenigingen en medewerkers.
 
Veiligheids- en hygiëne maatregelen 
worden uitgevoerd en gecommuniceerd 
om binnen de maatregelen veilig te 
blijven werken, sporten en recreëren.

Cursus toezichthouder/Lifeguard

In samenwerking met de reddingsbrigade Nederland is er in 2021 een start 
gemaakt met de cursus Toezichthouder/Lifeguard, specifiek bedoeld voor 
toezichthouders in zwembaden.

Dit is een uitbreiding op de bestaande training en zwemtest. Alle mede- 
werkers die aan de badrand staan hebben met goed gevolg het examen van 
de reddingsbrigade afgerond.

Nieuwe Zwemwaterwet 2021
(aanvullingsbesluit zwemmen of baden 
in waterbassins)

Vooralsnog wordt in juli 2022 de 
nieuwe zwemwaterwet ingevoerd. Het 
doel van de nieuwe Zwemwaterwet is 
de bescherming van de gezondheid van 
de zwemmer (gebruiker) op het vlak 
van veiligheid en hygiëne.

Ter voorbereiding aan de uitvoering 
van deze wet heeft een aantal mana-
gers en het team van de Technische 
Dienst diverse workshops en trainin-
gen gevolgd. Daarnaast zijn er interne 
trainingen geweest en is het belang 
van waterbehandeling toegelicht. Ter  
afsluiting van dit trainingstraject krijgt 
het daartoe opgeleide zwembadperso- 
neel in april 2022 nog een extern  
examen in (zwem)watermeting.

Bedrijfshulpverlening, EHBO en 
zwemtest

Het Rode Kruis verzorgt de jaarlijkse 
EHBO cursus voor de medewerkers. 
Daarnaast wordt via HBO-Safe, de trai-
ning Brand/ontruiming gevolgd. 
Voorafgaand aan de praktijktraining is 
in 2021 is voor het eerst via E-learning 
de “proeve van vakbekwaamheid” afge-
nomen. Medewerkers hebben thuis of 
samen in de horecaruimte op 1,5 meter 
afstand de E-learning uitgevoerd.

Bestuurder & Raad van toezicht:

De samenstelling van de Raad van toezicht is in 2021 als volgt: 

Voorzitter:   mevrouw N. Yoldas
Vice-voorzitter:   de heer P. Keijzer
Leden:    de heer T. Krijns (tot 1 september 2021)
   de heer C. Sierhuis
   de heer S. de Niet
   de heer X. Berendsen (vanaf 25 september 2021)

De post lonen en salarissen bevat een bedrag van € 164.065 (2020:  
€ 155.143) voor bezoldiging van W.H.T. Finders en I. van Tuijl (directeuren/
bestuurders). Duur en omvang zijn bepaald voor 2516 uur (2020: 2496 uur)
per jaar. 

De post overige personeelskosten en vergoedingen bevat een bedrag van 
€ 14.500 (2020: € 15.500) voor bezoldiging der leden van de Raad van  
Toezicht.
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