Sportservice

april 2021

Jaarverslag

De Vallei
PAGINA 2

Positief
blijven
in lastige
tijden

PAGINA 3

Meer kinderen een
diploma dankzij
online reserveren
zwemles

Ronald ter Hoeven,
directeur

Een leven lang bewegen!

PAGINA 5

PAGINA 6

Balkonfit:
90 senioren dansen
op hun balkonnetje
thuis

Verhuur &
Verenigingsloket;
een goede
samenwerking

PAGINA 4

Jongleren, skeeleren,
klimmen en nog veel
meer tijdens de SAM
Sportweken
Lokale sport- en beweegakkoorden

‘Naast een
financiële
impuls
ondersteunen
we ook met kennis en
de juiste contacten’

€

In 2019 en 2020 hebben Sportservice Ede, Wageningen
en Rhenen een actieve bijdrage geleverd aan de verdere
uitwerking van het landelijke sportakkoord. Samen met
lokale sportaanbieders en andere belanghebbenden,
zoals Sportforum Ede en Sportraad Wageningen, schreven we lokale sportakkoorden en zijn we continu bezig
om goede lokale initiatieven te ondersteunen met een
financiële impuls, kennis en andere relevante diensten.

Op een perfect onderhouden grasveld door onze buitendienst organiseren onze buurtsportcoaches
sportieve activiteiten voor de nieuwe generatie. Op jonge leeftijd plezier krijgen in meerdere sporten
maakt de kans op een leven lang bewegen een stuk groter!

Verenigingsloket:
focus op mogelijkheden
Tijdens de eerste lockdown hebben we, in samenwerking met Sportforum Ede en
de gemeente Ede, de verenigingen continu geïnformeerd over de maatregelen
rondom corona. In deze periode introduceerden we het Verenigingsloket. Via het
Verenigingsloket krijgen sportverenigingen antwoord op hun hulpvragen.
Dat realiseren we met een team van medewerkers die samen
een groot netwerk onderhouden en dus veel ingangen hebben
binnen de regionale sportwereld. Ook tijdens versoepelingen
van de coronamaatregelen ondersteunde dit Verenigingsloket
bij het opstarten van het sportaanbod bij de sportaanbieders.

We koppelden vraag en aanbod qua accommodaties aan elkaar
en deelden informatie. Hierbij keken we vooral naar wat er wel
mogelijk was binnen de maatregelen. Het Verenigingsloket
heeft hiermee een vaste plek gekregen in de werkwijze van
onze afdeling Sport, Bewegen en Gezondheid.

Sportaanbieders, maatschappelijke
organisaties, bedrijfsleven en de
gemeenten zetten samen in op
veranderingen en ontwikkelingen in
de samenleving. Daarom zijn met een
groot aantal partijen en betrokken
inwoners ambities geformuleerd. Deze
afspraken vormen het lokale sport- en
beweegakkoord. De ambities zijn
uitgewerkt in concrete ideeën en acties,
waarmee de partijen uit sport, onderwijs,
zorg, gezondheid en welzijn aan de slag
gaan.

initiatieven te stimuleren. Ook verbinden
wij sportieve partijen en ideeën zodat
lokale netwerken worden versterkt.
Wist je dat?
In Wageningen werd op 2 juli 2020
het lokale sport- en beweegakkoord
ondertekend door 45 partijen,
waaronder lokale sportaanbieders,
onderwijsinstellingen, maatschappelijke
organisaties en de gemeente. Samen
bedachten zij 30 sportieve actieplannen.

Iedere gemeente ontvangt jaarlijks
een uitvoeringsbudget om de lokale

Aan de slag met
sportakkoord Rhenen
In 2020
10 subsidieaanvragen goedgekeurd.
2

themabijeenkomsten georganiseerd.

7

online webinars gehouden.

3
		

adviseurs ingezet (vanuit de waardevouchers NOC*NSF)
voor verenigingstrajecten.
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Voorwoord Ronald ter Hoeven, directeur Sportservice de Vallei

“Positief blijven in
lastige tijden: op
ons kun je bouwen!”
In januari 2020 bestempelden wij het aankomende jaar als het ‘jaar van het optimisme’.
Dat is het zeker geworden, ook al hadden we daar wel een andere voorstelling bij.
We gingen flitsend van start met de allereerste nieuwjaarsduik in ons natuurlijke
buitenbad. Ook lanceerden we onze nieuwe bedrijfsstructuur: Sportservice de Vallei zag
het levenslicht als dé regiopartner voor sport, bewegen en gezondheid. Een Raad van
Commissarissen werd geïnstalleerd om toezicht te houden op onze ambities, met als
belangrijkste missie: sport en bewegen bereikbaar maken voor iedereen!
En toen kwam 16 maart. Het zag ernaar uit dat we in het eerste
kwartaal meteen een bezoekersrecord voor ons zwembad
zouden halen. Maar ineens kwam samen sporten en bewegen
onder druk te staan. Gemaakte plannen werden uitgesteld.
De boel ging dicht. Even verkeerden we in een ‘shock’ en waren
we uit het veld geslagen door het coronavirus. Al snel kwam
onze belofte weer naar boven: in 2020 zou optimisme onze
leidraad zijn. De manier waarop alle afdelingen binnen onze
organisatie vervolgens razendsnel omschakelden, toonde de
veerkracht van onze medewerkers.
Wat ben ik trots op de creatieve manieren die we bedachten
om mensen in beweging te houden. Samen met Omroep
Gelderland startten we een beweegprogramma voor ouderen,
we organiseerden online challenges voor leerlingen in
het basisonderwijs, maakten een flinke vooruitgang in het
digitale contact met onze zwembadklanten en hielden onze
sportaccommodaties en de buitenvelden in topconditie. En dit
zijn nog maar een paar voorbeelden van onze initiatieven.

Raad van
Commissarissen:
afscheid & welkom
Vanaf 1 januari 2020 heeft de organisatie een nieuwe structuur gekregen. Stichting
Sportservice Ede is een BV geworden en valt onder dezelfde holding als Zwembad de
Peppel BV: Sportservice de Vallei. Het bestuur van de holding functioneert als Raad van
Commissarissen (RvC). Eric Mackay was zes jaar lang voorzitter van het bestuur en sinds
1 januari 2020 voorzitter van de RvC bij Sportservice de Vallei. In januari 2021 gaf hij het
stokje over aan Wim Ludeke.

De gedachte was begin maart dat corona een paar maanden
zou duren. We zijn ondertussen een jaar verder. In het jaar
2021 wordt ‘ondernemerschap’ onze drijfveer. Dat laten we
zien door steeds te werken aan verbetering en innovatie van
onze dienstverlening. Waarbij de sportieve behoeften van de
inwoners in onze regio centraal staan. Juist door de lessen
van de pandemie realiseren we ons extra hoe belangrijk een
gezonde leefstijl is. Wij zijn daarbij dé partner op wie je kunt
bouwen!

PS. Wil je samen met ons ondernemend aan de slag met een
gezonde en vitale regio? Ik nodig je van harte uit voor een
wandeling in onze prachtige natuur. Dat heeft ons afgelopen jaar
de mooiste ideeën opgeleverd!

Zwembad de Peppel duikt online
95%

Nieuwjaarstraditie

75%

Opkomst
zwemlessen van
75 naar 95% door
online reserveren
We zijn een nieuwe traditie gestart: de
nieuwjaarsduik in het buitenbad. Lekker
fris het nieuwe jaar in. Dat deden we in
2020 voor het eerst! Buiten zwemmen
in de winter is een nieuwe gezondheidstrend. In 2020 hebben we onderzoeken

SAM sportweek zomer

“Zelf bepalen op welke dag, tijdstip en
van welke instructeur jouw kind zwemles
krijgt. Daarmee komen we tegemoet aan
de wensen van ouders. Dat betekende
een flinke slag in onze digitalisering.
We realiseerden in 2020 een online
reserveringssysteem. Hiermee plannen
ouders zelf de zwemlessen en volgen ze
meteen ook de voortgang van hun kind.
Deze flexibiliteit zien we terug in het
aantal kinderen aan de badrand.
Bij iedere les hebben we nu een opkomst
van 95%!”

Veel kinderen konden wel een verzetje
gebruiken. De schoolkampen van groep
8 gingen immers ook niet door. Wij
bedachten het schoolzwemfeest. Twaalf
scholen uit de regio maakten gebruik van
dit aanbod om voor de leerlingen toch
nog een bijzondere afsluiting van de
basisschool te organiseren. Het bleek een
onvergetelijke topdag!

In de zomervakantie organiseerden we
een groot waterfeest als afsluiter van de
SAM Sportweek Zomer, waarbij kinderen
kennismaken met verschillende sporten.

Sportservice Sportservice

Rhenen

Ede

Sportservice

Wageningen

De Peppel

zwembad

Financieel kengetallen
Zwembad de Peppel B.V.

Colofon:
Dit jaarverslag is een uitgave van:
Sportservice de Vallei • Postbus 172 • 6710 BP Ede
(0318) 69 25 06

€ 954.111

€ 2.039.611

€ 1.420.688

€ 1.261.278

€ 1.574.161

Omzet

€ 2.072.322

2019

In het zwembad konden ze zwemmen
als een zeemeermin/man, gouden
munten opduiken en meedoen met de
glijbanenrace.

Achter de schermen
werken met grote impact
Wij konden ad hoc inspelen op coronamaatregelen en
zwemactiviteiten bedenken die nog wél mogelijk waren dankzij
de goed onderhouden staat van onze zwembaden. Dankzij
onze Techniek & Onderhoudsdienst konden we veel mensen
toch wat zwemplezier bieden.

De Vallei

2018
gaat om vakmensen, kennis, ervaring en
materiaal. Het blijft nog steeds een uitdaging om zoveel mogelijk mensen aan het
sporten en bewegen te krijgen. Daar is
nog een wereld te winnen. Ik lever graag
een bijdrage aan dat doel!”

Basisscholen Panta Rhei en Louise de Colligny hebben zich aangemeld voor het
schoolzwemprogramma Swim2Play. In 2020 groeide het aantal scholen dat hieraan
deelneemt naar 18. In totaal leren ruim 2.000 leerlingen in de praktijk vaardigheden
om zich veilig te voelen in en om het water. Hierbij stimuleren we het plezier dat je
kunt ervaren bij watersporten.

Zwemmend
de basisschool
verlaten

Tim van de Kolk, teammanager zwemzaken

Populaire hotspot
in de regio
Mede dankzij onze nieuwe glijbanen mag het zwembad zich rekenen tot één van de
populaire hotspots in de regio. In het eerste kwartaal van 2020 waren we op weg naar
een nieuw bezoekersrecord. Helaas hebben we door sluiting van ons bad dit nog niet
kunnen waarmaken. Maar onze toekomst is veelbelovend!

Wij bieden gezonde keuzes en
een sfeervolle ontmoetingsplek

‘Met onze vakmensen,
materialen, kennis en
ervaring zijn we de spil
in het speelveld!’

gedaan en plannen gemaakt om hiervoor een aanbod te ontwikkelen. Met
als resultaat dat we in 2021 samen met
zwembad De Vrije Slag het buitenbad
hebben geopend in februari! Winters
zwemplezier; wij gaan ermee door!

Groei
Swim
2Play

Sportservice

Sportservice Ede B.V.

Eric trad toe tot het bestuur van Sportservice omdat hij zich altijd verbonden
heeft gevoeld met de sport: “Ik ben
acht jaar wethouder van sport geweest
in Oegstgeest. We verhuisden naar
Harskamp en ik zag een advertentie in
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Joyce Nap, zwemlesinstructeur

de krant waarin een bestuurslid werd
gezocht. Dat sprak me bijzonder aan. Ik
zeg altijd: blijf gezond door te sporten.
Zeker in coronatijd is dat belangrijk. Ga
vooral naar buiten om in beweging te
blijven. Sportservice heeft daarbij een
belangrijke maatschappelijke waarde.”

Wim Ludeke: “Ik treed toe tot de RvC
omdat ik Sportservice de Vallei een
prachtige organisatie vind. De bestendiging van de organisatie en de samenwerking met omliggende gemeenten is een
belangrijke uitdaging voor de komende
jaren. Onze organisatie heeft op sportief
gebied een enorme meerwaarde als het

Sportservice

2020

Kop koffie
staat nog
altijd klaar
Klantvriendelijkheid
staat bij ons hoog in het
vaandel. In 2020 was
het een uitdaging om
teleurgestelde mensen te
woord te staan. Dat betekende
een goede interne communicatie
binnen het team zodat we een
vriendelijk en duidelijk verhaal

hadden naar onze klanten.
De maatregelen
veranderden steeds
en mensen hadden
behoefte aan heldere
informatie. Het
team van de receptie
en de horeca heeft
zich vol optimisme
ingezet om recht te
blijven doen aan onze
gastvrijheid. Dat deed
ze bijvoorbeeld met
een afhaalservice voor
coffee-to-go voor ouders
van zwemleskinderen.

“Hoe gaan we ervoor zorgen dat kinderen toch hun diploma
A halen in tijden van corona? Een mooie vraag van onze teammanager die mij en de rest van het team aanzette tot nadenken
over onze snelcursus. Wij dachten al snel: wie plezier heeft in
wat hij doet, leert sneller en wil ook meer oefenen. Daarom
lanceerden we een meer spelenderwijze opzet. Ook hebben we
de zwemlessen verspreid over zes vakantieweken, waarbij kinderen en hun ouders zelf mochten kiezen wanneer en hoe vaak
ze kwamen. Dit nieuwe concept werd met veel enthousiasme
ontvangen. Zwemles op de tijd dat jij er zin in hebt! Ons nieuwe
digitale inschrijfsysteem maakt deze flexibele aanpak mogelijk.”

Fruitschaal
biedt
appeltje
voor de
zwemdorst
Onze ambitie om zwembadbezoekers
gezonde voedingskeuzes te bieden,
hebben we letterlijk verzilverd. In 2020
haalden wij het zilveren certificaat
‘Gezonde Kantine’. Dat betekent dat
ons uitgestalde aanbod voor minimaal
60% uit gezonde keuzes bestaat. We
bieden groente en fruit aan en we
besteden aandacht aan de aankleding
van onze kantine, waardoor onze klanten
makkelijker voor een gezond alternatief
kiezen. Ieder jaar brengen wij het
aanbod van onze horeca in kaart met de
‘Kantinescan’ en bepalen we hoe we nog
gezonder kunnen worden.

Sportservice
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Gelderland in beweging

Ede, Rhenen en Wageningen

Sport, Bewegen
en Gezondheid
Het creatieve en innovatieve vermogen van onze
buurtsportcoaches werd maximaal geprikkeld door de
coronamaatregelen. Want hoe houd je in deze tijden jong
en oud aan het bewegen? Gelukkig werden veel mensen
zich bewuster van een sportieve leefstijl.

SAM Sportweek Zomer

Met verschillende activiteiten konden
wij voorzien in beweegactiviteiten op
maat. Ook onze vaste activiteiten zoals
SAM Multisport en Sportbieb SAM
in de wijk gingen door als de regels

Samen met verschillende
sportverenigingen konden kinderen
in Ede, Wageningen en Rhenen
kennismaken met jongleren,
balanceren, skeeleren, schaatsen,
klimmen en nog veel meer.

dat toestonden. Van binnen- naar
buitensport. We konden verenigingen
helpen hun trainingen te verschuiven
naar de openbare ruimtes, zoals naar de
Krajicek Playgrounds.

Veel sportplezier
Vier dagen sportplezier voor
kinderen in de dorpen rondom
Ede. Samen met Malkander en
de dorpsverenigingen konden
deelnemers kennismaken met
verschillende sporten, spelen met
Sportbieb SAM materialen en
voetballen in de pannakooi.

Wist je dat? In september 2020 ging Sportbieb SAM open bij de Willem Teellinckschool in
Achterberg dankzij een subsidie uit het Sportakkoord Rhenen.

Wist je dat? Ook Sportservice
Wageningen organiseerde in 2020 de
eerste SAM sportweken in de zomer,
herfst en winter. Het succesvolle
programma voor jeugd van 7 t/m
12 jaar bestond uit een aanbod van
lokale sportaanbieders en afsluitend
zwemmen in Zwembad de Bongerd.

Voor 55-plussers organiseerden we in het najaar ook een
Walking Handball Clinic.

Balanceren met toiletrollen, bewegend
rekenen, ballonnen knallen of op je handen staan; veel kinderen deden thuis hun
dagelijkse portie bewegen op via onze
instagram- en facebooklessen.

buurtsportcoach
Rhenen

Beweegchallenges
hit op social media
Balanceren met toiletrollen en ballonnen knallen

In juni 2020 gingen 14 jonge sporttalenten aan de slag met een speciaal voor hen
samengesteld sportprogramma. Hierin staan conditie, stabiliteit, kracht en flexibiliteit
centraal.

Berry
Hellegering

buurtsportcoach
wageningen

Ouders hadden in 2020 hun handen vol aan thuisonderwijs voor de jongste kinderen.
Oudere tieners verveelden zich na de online lesuurtjes op hun eigen kamer. Juist in
de vakanties probeerden wij de ouders te ontlasten en de kinderen te inspireren door
leuke sportactiviteiten te bieden. Een paar voorbeelden…
In de zomer konden talenten hun trucs
laten zien op skates, skateboard, step
of BMX. Dat resulteerde in veel opgestuurde videopitches. Op de Talentendag
eind augustus kwamen de drie winnaars
hun skills live showen op Skatebaan de
Peppel.

&

Sportservice Wageningen gaf een
enorme boost aan de social media. Door
gericht jongeren te volgen en samenwerkingsorganisaties te stimuleren
berichtjes te delen verdrievoudigde het
aantal volgers op Instagram.

beweging te houden, werd er een online
aanbod bedacht van voorleesuurtjes en
beweegchallenges.
In Rhenen ging de sportdag in het najaar
op sommige scholen wel door.

Ook konden kinderen in de zomer
meedoen met een survivalrun waarbij
ze tegelijkertijd moesten lasergamen.
In Ede en in de buitendorpen waren er
in het voorjaar en de zomer de crazy 88
games. Dit betekende 88 uitdagende
opdrachten in anderhalf uur. Van een
hinkelparcours lopen tot ijswater gooien
of boodschappen tillen voor ouderen.

Sjonnie
Maasdam

In de herfstvakantie deden 20 enthousiaste deelnemers tussen de 12 en 18 jaar
mee met het online FIFA 21 toernooi.
Sportgamen in de topsportlocatie Van
der Knaaphal. Zij speelden als eerste dit
nieuwe spel en namen het tegen elkaar
op. Een mooie samenwerking met Mal
kander en Mars Game Events.

In Rhenen vond onder meer het
BeachSportz toernooi plaats. Voor en
door jongeren met beachvolleybal en
beachsoccer.

In de zomer- en kerstvakantie organiseerden we samen met Malkander een
survivalrun. Kletsnat en vies van de modder; het maakte allemaal niks uit. Ruim 80
kinderen waren dolenthousiast om weer
even te kunnen ravotten.

In samenwerking met Christelijke Hogeschool Ede organiseerden we drie online Living Labs ‘Sporten en bewegen’. Speciaal om
professionals die werken met psychisch kwetsbare jongeren en jongvolwassenen te ondersteunen bij het sporten en bewegen.
In het Living Lab gingen we met alle betrokken partijen op zoek naar innovatieve oplossingen voor dilemma’s uit de praktijk.
Daarnaast ook:
ASM (Athletic Skills Model) workshop en opleiding voor trainers,
vakdocenten en buurtsportcoaches uit regio de Vallei.
Training voor sporttalenten in de Talent Academy Ede met
thema; voldoende drinken tijdens sporten.

Sportservice de Vallei heeft in 2020 de rol als ondersteuner en
adviseur voor sportaanbieders met beide handen aangegrepen.
Of het nu gaat om het verkrijgen van subsidies voor projecten,
bijvoorbeeld in het kader van het sportakkoord, of het slim omgaan
met de (on)mogelijkheden. Deze rol werd gezien en gewaardeerd.
Recreatieparken en veldjes kwamen beschikbaar om te sporten,
hulpvragen van sportaanbieders zijn verzameld en opgepakt.

Open Sportpark
groeit door
De plannen voor een nieuw multifunctioneel sport- en spelterrein in Ede kregen in 2020
hun definitieve vorm. We leggen een zogenaamde PLAYCE X aan in het voorjaar 2021.
Ton van Hoof, sportparkmanager: “Het multifunctionele veld in ons Open Sportpark kan
alle dagen van de week gebruikt worden. Iedereen, jong en oud, kan hier werken aan
zijn of haar fitheid en gezondheid met ondersteuning van sportverenigingen. Hier kun
je fanatiek bootcampen en crossfittrainingen doen, maar ook Yoga of Tai Chi.

“Buren en vrijwilligers
houden Sportspeeltuin
draaiend”

LEKKER IN JE VEL

buurtsportcoach
ede
“Sportspeeltuin de 3 Esssen is een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Veel
buurtbewoners maken zich sterk voor de
sportieve activiteiten in de wijk.
Sportbieb SAM wordt intensief gebruikt.
Scholarshippers van de Krajicek Foundation motiveren jongeren in de buurt, er
zijn speciale meidenactiviteiten en elke
dinsdagochtend een speciaal uurtje voor
de allerkleinste sportertjes. Deze activiteiten worden volledig door vrijwilligers
uit de buurt gedragen. Wij betrekken hen
bij het bedenken, organiseren en uitvoeren. Niet alleen bewoners uit de buurt,
maar ook het onderwijs, verenigingen en
overige wijkwerkers en partners maken
gebruik van de faciliteiten op en rondom

Balkonfit spreekt
nieuwe groep
senioren aan

“Wat begon met een half uurtje dans
voor senioren op hun balkon bij
bewonerscomplex Olympiahof, mondde
uit in een succes van 12 weken touren
langs bewonerscomplexen in Rhenen en
Wageningen en 90 fanatieke senioren
dansers!
Om eenzaamheid onder senioren tegen
te gaan, hen plezier te brengen en een
betere kwaliteit van leven te bieden,
bedachten wij deze manier om senioren
thuis, op hun balkon, in beweging te
brengen. Een deelneemster raakte zelfs
zo enthousiast dat zij dagelijks meer
beweegt, gezonder leeft, afgevallen is en
met haar medicatie is geminderd. Hoe
mooi is dat!”

In Wageningen stond in de winter de urban sport freerunning op het programma. Jongens en meiden tussen de 13 en
17 jaar gingen los op de double kong en
de bayo flip.

Wist je dat?

Deskundigheidsbevordering
Verenigingsondersteuning

Alternatief voor mega-event
SAM School Olympiade
Rondom de Koningsspelen vindt in Ede
ook de SAM School Olympiade plaats.
In 2020 voor het eerst in samenwerking
met Cultura. De Olympiade ging in 2020
helaas niet door. Gelukkig was er een
leuk alternatief: om kinderen toch in

Vakantiefun:
skaten, gamen
& survivallen

Kickoff Talent Academy Ede

Iedere ochtend tussen 10.00 en 11.00 uur verzorgden
onze seniorencoaches een gymnastiekles op maat.
Ook Ziekenhuis Gelderse Vallei tipte patiënten mee te
doen met deze beweeglessen. Na het succes van dit
televisieprogramma in 2020 is besloten hiermee door te
gaan in 2021.

Onze buurtsportcoaches uit Ede, Rhenen en Wageningen en vakdocenten
gymonderwijs postten elke dag een
beweegchallenge op social media.

na school begeleid ik, tijdens Sportbieb
SAM, de kinderen die dan komen spelen.
Wij dagen hen uit andere beweegvormen te proberen en zo hun eigen unieke
beweegtalent te ontdekken.”

De Vallei
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Samen met Omroep Gelderland lanceerden wij tijdens
de lockdown het beweegprogramma Gelderland in
beweging voor 55-plussers.

Larissa
Wattilete
“We willen kinderen op een laagdrempelige manier en met een veelzijdig
aanbod hun eigen beweegtalent laten
ontdekken. Toen we hoorden dat de
Willem Teellinckschool een behoefte had
om de pauzes op school leuker, veelzijdiger en beweeglijker te maken voor
kinderen, zagen wij direct een kans voor
een Sportbieb SAM op het schoolplein.
Nu gebruiken 120 leerlingen tijdens de
pauzes de sport- en spelmaterialen van
de Sportbieb voor verschillende beweegspellen op het schoolplein. Naschools
blijven zo’n 50 kinderen per dag spelen
met dit materiaal. Op woensdagmiddag

Sportservice

Sportwerkplaats
Wageningen

de Essenburg. Een prachtig voorbeeld
van buurtparticipatie waar ik erg trots
op ben!”.

De Sportwerkplaats is gegroeid naar
vijf sportgroepen. Nu kunnen nog
meer mensen met een verstandelijke
beperking en psychiatrische
problematiek meedoen met sporten en
bewegen. Diverse partners uit de zorg,
sport, wetenschap en de gemeente
Wageningen werken hierbij samen.

Gezonde leerlingen presteren beter.
Daarom zetten we in Wageningen onze
campagne ‘Lekker in je vel’ extra in de
spotlight tijdens de coronamaatregelen
met een waterdrinkcampagne en

deelden we gezonde tussendoortjes
uit tijdens de SAM Zomerweek. Ook
organiseerden we kookworkshops op
Wageningse basisscholen voor het
maken van een gezonde lunchtrommel.

Sportservice
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Beter bewegen
door aanpak
vakdocent

De gymles op school legt de basis voor
een leven lang bewegen. Door het
plezier in sporten aan te moedigen en
verschillende sport- en spelbewegingen
te oefenen, verbeteren zowel de
motoriek als de leerprestaties van
kinderen. Onze vakdocenten creëren
hiervoor een dynamische en uitdagende

omgeving. Dat doen ze inmiddels op 35
scholen in onze regio. In 2020 hebben we
dit professionele bewegingsonderwijs zo
veel mogelijk gegeven: fysiek op school
als de regels dat toestonden en anders
via uitdagende online challenges en
schoolwedstrijden.

Onze collega’s
met grote
impact achter
de schermen

De maatregelen rondom sporten en bewegen waren aan voortdurende verandering
onderhevig. Sommige leeftijdsgroepen mochten wel sporten, buitenlocaties bleven
open en sportgroepjes werden steeds kleiner. Onze organisatie heeft continu ingespeeld op de geldende coronaregels. Dat was alleen mogelijk omdat onze collega’s van
de buitendienst, binnensport en techniek onze accommodaties in topconditie hielden.
Wist je dat?

In 2020 is de Technische Dienst van het Zwembad samengevoegd met die van Sportservice.

Duurzame oplossingen
Inzicht in beweeg- voor de groenste velden
Meten is weten!

prestaties als basis
voor verbetering

In 2020 hebben we de MQ-scan verder
uitgerold op diverse scholen in Ede,
Rhenen en Wageningen. Van ieder kind
is de beweegvaardigheid en motoriek
gemeten. Dat geeft een waardevol
inzicht in de beweegprestaties van
kinderen. En in een aanpak op maat,
zodat kinderen gemotiveerd blijven
gymmen. Deze aanpak bespreken we
met ouders en leraren. Wie motorisch
wat achterblijft, krijgt daarvoor een
aangepast sport- en beweegprogramma.

Ook talentvolle bewegers komen
boven. Voor deze sporters wordt juist
wat extra uitdaging toegevoegd. Ieder
kind heeft wel een beweegtalent en het
samen ontdekken waar zij goed in zijn,
stimuleert een leven lang bewegen.
Wist je dat?
1950 kinderen een MQ-scan hebben
gehad.

Interview
Jaap

We brachten in 2020 het beheer en
onderhoud van al onze 23 binnensportaccommodaties in kaart. Dit geeft ons
goed inzicht in de staat van de zalen en
de velden. Ook leggen we onze planning
naast de regelgeving op het g
 ebied van
onderhoud en beheer. Hierdoor kunnen
wij een efficiënte onderhoudsplanning
hanteren.
Bij het onderhouden van bijvoorbeeld
buitenvelden hebben we te maken met
strengere regelgeving. Het gebruik van
bestrijdingsmiddelen wordt vanuit de
overheid al afgebouwd, maar ook in

onze eigen plannen onderstrepen we
het belang van duurzame oplossingen.
Wij bedachten dus een milieuvriendelijke
manier om de velden en omliggende
percelen onkruid- en algenvrij te houden.
Ook de afvoer van bladeren vanaf de
kunstgrasvelden bracht uitdagingen met
zich mee. De rubberkorrels voor de infill,
dat zorgt voor rechtopstaande grasvezels
en een goede grip voor de sporters, kent
strenge milieueisen. Het afgelopen jaar
hebben wij alle velden bladvrij kunnen
houden met inachtneming van die milieuregels. Wij voeren dit onderhoud uit
voor de gemeenten Ede en Wageningen.

“Met steeds meer aandacht voor de natuur
pakken wij het onderhoud van de (kunst)
grasvelden op. Dat doen we bijvoorbeeld
door mechanisch onderhoud van het
kunstgrasveld. Door het gras regelmatig te
borstelen voorkomen wij dat het onkruid
de kans krijgt zich op de kunstgrasvelden
te vestigen. Voordeel van het borstelen is
ook dat de velden minder glad worden en
meer water doorlaten. Hierdoor verdwijnen
ook de algen. Het onderhoud is hierdoor
wel arbeidsintensiever geworden, maar dat
hebben wij graag over om milieuvriendelijke kwaliteit te leveren!”

Water van de beste kwaliteit
Geen Koningsspelen
op school, maar wel de
Oranje Thuisspelen.

De vakdocenten van Gymonderwijs de
Vallei bedachten deze wedstrijd.
Gebaseerd op de tienkamp op de Olympische Spelen gingen basisschoolleerlingen in Ede, Rhenen en Wageningen de
sportieve strijd met elkaar aan.

Bijzonder trots zijn we op ons
natuurgezuiverde buitenbad. Om onze badgasten
chloorvrij, maar wel schoon
en veilig te laten genieten
van dit buitenbad, is er achter
de schermen werk aan de
winkel. We hebben daarbij
hulp van de waterzuiverende
plantenkring, maar het vergt
een uitgekiende onderhoudsaanpak. Ondanks de hete
zomer van 2020 is het ons
gelukt de waterkwaliteit in de
beste conditie te houden. Het
buitenbad kon daardoor de
hele zomer geopend blijven.
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Interview Wim

“Technisch of financieel
onderhoud: ik maak me
graag nuttig voor de
hele organisatie!”
“Ik voel me als in een vis in het water als medewerker
Technische Dienst. Er zijn altijd klussen om op te pakken.
Toen de sportaccommodaties en het zwembad
dichtgingen, kon ik heel efficiënt het onderhoud inzetten.”

Veiligheid
en Hygiëne
Veiligheid en hygiëne waren
altijd al onze prioriteit, maar
door het afgelopen jaar is het
belang hiervan driedubbel dik
onderstreept.
Zeker bij de heropening begin mei
hebben we extra aandacht besteed aan
hygiëne (extra inzet schoonmaakteam
en meer desinfectiemomenten en
-mogelijkheden), aangepaste looproutes,
beperking van de bezoekersaantallen
per moment en een aangepast
activiteitenaanbod. Dankzij de inzet van

al onze medewerkers hebben we onze
bezoekers, ondanks alle maatregelen,
kunnen ontvangen.
Naast al deze maatregelen, hebben we
in het najaar opnieuw het certificaat
Veilig en Schoon behaald, waarmee wij
wederom erkenning hebben gekregen
voor ons beleid op dit vlak.

Communicatie en
Human Relations
Communicatie
werkte in
2020 op volle
sterkte door om de
betrokkenheid van
zowel onze collega’s als van
onze samenwerkingspartners
en publiek uit de regio op een hoog
peil te houden. We waren al goed
vertegenwoordigd op de sociale media,
maar dat heeft het afgelopen jaar een vlucht
genomen. Steeds meer mensen wisten ons te vinden en
namen actief deel aan de digitale beweegchallenges.
Niet alleen ondersteunend zijn aan
management en directie, maar ook een
sparringpartner om samen te komen
tot de beste resultaten. Dat is binnen HR
een belangrijk uitgangspunt geweest
in 2020. Het heeft geleid tot een goede
aanzet om te komen tot de samenvoeging van de cao’s van het Zwembad &
Sportservice, waarbij ook een basis is
gelegd voor het functiehuis. Hierin staat
de ontwikkeling van de medewerkers,

het binden en boeien meer centraal. De
bereikbaarheid en laagdrempeligheid
van HR is ook sterk verbeterd. Medewerkers weten de afdeling beter te vinden,
voelen zich gehoord. HR is ook voor
hen een sparringpartner. Daar heeft het
interne onderzoek over het welbevinden
van de individuele medewerker zeker
aan bijgedragen. Het geeft voeding om
de organisatie verder te helpen en samen
er het beste uit te halen.

“Zonder sport- of zwemlessen waar ik omheen moest plannen. Dat maakte mijn to-dolist snel korter. Ik gaf aan: waar kan ik nog meer van meerwaarde zijn? De organisatie
gaf mij de kans op andere aspecten van ons werk mee te lopen. Ik kreeg meer inzicht
in de administratieve kant van onze sportmissie: iedereen mee laten doen met sport
en bewegen. De ene dag ging ik met collega’s en gemeente in gesprek over het vastgoedbeheer. De andere dag was ik bezig met de vormgeving van onderhoudsplannen,
(financiële) projectbewaking of projectontwikkeling. Ik kon mijn bouwkundige kennis
inzetten bij deze processen. Hier krijg ik energie van. Ik kom dus nog steeds met plezier
(wandelend) naar mijn werk.”

Verhuur &
Verenigingsloket;
een goede
samenwerking
Voor onze afdeling verhuur werd in 2020 maatwerk
gevraagd. Nog meer dan anders! Wij hebben gebruikers
van de binnensportaccommodaties geholpen met
de financiële afhandeling van niet gebruikte uren. Zo
lang mogelijk hebben we onze accommodaties ter
beschikking gesteld aan groepen basisschoolleerlingen.

Samen met het verenigingsloket hebben
we op maat naar oplossingen gezocht. Veel
binnensportverenigingen kregen te maken
met sluiting van de accommodaties. De
ambitie van de verenigingen was om toch te
kunnen blijven trainen en hun sportleden te
faciliteren. In goed overleg hebben we deze
verenigingen zo veel mogelijk kunnen helpen
door buitensportlocaties aan te bieden.

en voldaan.

zich welkom,
aangemoedigd

Beleving
Mensen voelen

WAAROM

HOE

plezier.

mensen elkaar en
maken ze samen

Sociaal
Via ons ontmoeten

technologie en digitale
vooruitgang.

Samenwerken
Als spin in het web

Financieel

toe te voegen.

basis zoveel mogelijk
maatschappelijke waarde

Ede

Sportservice

De Vallei

Rhenen

Sportservice

zwembad

De Peppel

Sportservice

door te ontwikkelen.

nemen de ruimte om onszelf
met energie en enthousiasme

Wij zijn vakmensen die
durven te doen. Wij krijgen en

inkomstenbronnen,
om vanuit een gezonde ﬁnanciële

Wij zoeken actief naar
verschillende en nieuwe

Wij zijn dé partner die je
ondersteunt bij een leuker, vitaler
en gezonder leven.

WAT

achter samenwerking.

positieve manier naar
oplossingen

Medewerkers

Wageningen

Sportservice

op ons kun je bouwen!

Optimistisch

dus

energie

durven te doen en

zetten die
stap extra,

geven

Wij zijn enthousiast, trots op ons
werk en zoeken op een

leggen wij actief verbindingen
en zijn vaak de initiatiefnemer

ontwikkeling en alert op nieuwe
sport- en beweegtrends, nieuwe

Innovatie
Wij zijn continu in

duurzaam kunnen
bouwen

onze klanten en
samenwerkingspartners

Met elkaar vormen we een
stevige en veilige basis waarop

Betrouwbaar

We zetten gezonde voornemens om tot actie, dragen bij
aan een dynamisch sport- en beweegaanbod voor
iedereen en bieden alle faciliteiten om mensen plezier,
voldoening en trots te laten voelen.

voeding of samenwerkingspartners.

wereld. Of het nu gaat om
accommodaties, materialen,

Wij dragen bij aan het
diepste verlangen van ieder mens:
een vitaler, gezonder en gelukkiger leven.

boven alles.

voor iedereen toegankelijk.
Veiligheid gaat bij ons

Duurzaamheid
Bij alles wat we doen,
maken we bewuste keuzes om
bij te dragen aan een duurzame

gaan wij voor! Zelf geven we hierbij
het goede voorbeeld.

zijn spik en span, energieneutraal,
multifunctioneel inzetbaar en

Faciliteiten
Onze accommodaties

pakken die met lef, plezier en
vertrouwen op

extra voor elkaar en
onze klanten

en gezonde voeding voelen
mensen zich beter in hun vel, daar

Wij ontdekken steeds weer
mooie kansen op ons pad en

Wij hebben hart voor ons werk
en zetten daarom een stap

Gezondheid
Door beweging

Ondernemend

Ons

Karakter

Toegewĳd

voor sport en bewegen
die iedereen aanmoedigt tot een gezonder
en vitaler leven in een duurzame en
gastvrije omgeving.

Wij zijn
dé regiopartner

SPORT &
BEWEGEN
BEREIKBAAR
VOOR
IEDEREEN

Wij

