Publicitair jaarverslag 2016 Sportfondsen Rotterdam

Voorwoord
Sportfondsen Rotterdam heeft in 2016 wederom een enerverend jaar doorgemaakt. Wij vinden het dan ook erg
leuk om met jullie onze belevenissen te delen. Na het lezen van dit jaarverslag ben je helemaal op de hoogte van
onze inzet voor de Rotterdammers op het gebied van sport en recreatie in de breedste zin van het woord.
Sportfondsen Rotterdam is een belangrijke speler in beheer en exploitatie van sportaccommodaties in Rotterdam.
Sportfondsen Rotterdam stuurt vanuit haar bescheiden hoofdkwartier aan de Gerdesiaweg vier belangrijke sportieve voorzieningen aan die elk hun eigen karakter hebben. Door de ervaring opgedaan in het verleden, de relatie
met onze partners, de samenwerking met de gemeentelijke zwembaden en diverse gemeentelijke organisaties zijn
we een sterke en onafhankelijke organisatie geworden, die weet hoe de zwem- en sportaccommodaties een grote
sociaal maatschappelijke bijdrage kunnen leveren aan de stad.
In 2016 zijn wij bij de vele ontwikkelingen in Rotterdam nauw betrokken geweest. Zo hebben wij meegewerkt aan
het tot stand komen van de nieuwe planningsnorm voor de Rotterdamse zwembaden en hebben wij zitting gehad in
de werkgroep met betrekking tot het komen tot een verzelfstandigd Sportbedrijf.
Met name op het gebied van het sociaal domein hebben er in 2016 vele positieve ontwikkelingen plaatsgevonden.
Door alle veranderingen die zich in dit domein in deze tijd afspelen, zal ook de behoefte aan sport en bewegen toenemen. Een goede samenwerking met alle partners in het veld is de komende jaren van groot belang. Door dit met
elkaar te doen, zijn wij in staat om ook de kwetsbare inwoners te helpen om duurzaam zelfredzamer te worden.
Wij kijken ernaar uit om in de komende jaren de samenwerking met het toekomstige Sportbedrijf verder vorm te
geven en te intensiveren. Door er voor te zorgen dat de synergie tussen sport- en maatschappelijke organisaties
optimaal gaan functioneren, zien wij de toekomst dan ook met het volste vertrouwen tegemoet.
Graag willen wij iedereen bedanken die zich in heeft gezet om van 2016 een spetterend jaar te maken.
Hans Timmerman,
directeur

Onze plannen
Onze bezoekers zijn het uitgangspunt bij onze jaarplannen. Zij moeten zich niet alleen op een prettige manier
kunnen inspannen en ontspannen in, onder meer, onze zwembaden, sporthallen en horecagelegenheden, maar
moeten zich ook veilig voelen in een schone omgeving. Er zijn onderdelen die jaarlijks terugkeren in het jaarplan,
maar ook onderdelen die specifiek zijn voor dat jaar.
De vaste jaarlijkse doelen zijn onder meer het behouden van het Keurmerk Veilig & Schoon, het uitvoeren van
het onderhoud volgens de Meerjaren Onderhoudsplanning (MOP) en het voldoen aan de subsidievoorwaarden
van de gemeente. Hiervoor benoemt de gemeente Rotterdam ieder jaar diverse prestatie indicatoren.
Naast de speerpunten die de vier accommodaties elk jaar opstellen, heeft Sportfondsen Rotterdam ook haar
eigen speerpunten.
Met het inzetten van een netwerker binnen onze organisatie zijn wij erin geslaagd ons netwerk verder uit te
breiden met diverse partners die actief zijn binnen het sociaal domein. Daarnaast is het ons gelukt om na de
restauraties van Sportfondsen Rotterdam Noord en het Oostelijk zwembad in te zetten op een financieel gezonde
toekomst.
Door het gebruik van onze accommodaties te intensiveren en door een optimale samenwerking met diverse
partners hebben wij mede een bijdrage kunnen leveren aan de sportparticipatie. Hierdoor is het gelukt om de
beweeg- en sportdeelname van de Rotterdammers te verhogen. Tevens konden wij door het intensievere gebruik
onze voorzieningen financieel betaalbaar houden.

Totaal bezoek 2016

872.140
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Onze mensen
Bij Sportfondsen Rotterdam werken totaal circa 134 medewerkers (70 fte’s). Zij zijn de kern van onze centra.
Zij kennen de bezoekers en hun wensen als geen ander. Met ingang van 1 juli 2016 is binnen onze branche de
nieuwe Cao Zwembaden van toepassing. Ondanks dat de Cao Zwembaden nog veel raakvlakken heeft met de Cao
Recreatie, hebben we nu een eigen zelfstandige Cao, die meer past bij de zwembaden.
Wij vinden het belangrijk om continue te investeren in onze mensen. Dat doen we door opleidingen aan te bieden
volgens het Bedrijfsopleidingsplan, dat we samen met de medewerkers opstellen. Hier staan niet alleen de vaste
opleidingen in vermeld, zoals EHBO en BHV, maar ook vakinhoudelijke opleidingen op het gebied van bijvoorbeeld
zwemmen, fitness, communicatie en gastgerichtheid.
Op de jaarlijkse verkiezing voor beste werkgever is Sportfondsen Rotterdam als zevende geëindigd. In onze branche
waren onze zwembaden de beste in de categorie tot duizend medewerkers! Jaarlijks worden in Nederland de beste
werkgevers bekend gemaakt. Effectory en Intermediar stellen de lijst samen naar aanleiding van medewerkertevredenheidsonderzoeken bij meer dan achthonderd bedrijven in Nederland. Wij houden ook iedere twee jaar zo’n
onderzoek. Na de elfde plaats in 2014 stegen we, met stip, naar de zevende plaats in 2016. Onze vier accommodaties vinden de tevredenheid van onze medewerkers erg belangrijk. Tevreden medewerkers zorgen immers
voor tevreden gasten. Daar tegenover staat dat tevreden gasten ook zorgen voor tevreden medewerkers. Die
wisselwerking is uniek voor ons en zorgt niet alleen voor een mooie plaats op de lijst van beste werkgever, maar
ook voor prima resultaten op het gebied van klanttevredenheid. Over twee jaar zullen onze accommodaties weer
meedoen aan dit representatieve onderzoek. In de tussentijd zullen wij verder investeren in de professionaliteit en
tevredenheid van medewerkers en tevredenheid van gasten.

Sportfondsen Rotterdam is ook vooruitstrevend in haar HRM beleid. Daarmee motiveren we onze medewerkers
om ‘bij de tijd’ te blijven. Voorbeelden van onze moderne, interne, communicatie-middelen zijn het intranet en
Workforce Pro, een volautomatisch roostersysteem.
In het kader van het nieuw Rotterdams welzijn en het beleidskader ‘Werk en Inkomen Rotterdam 2015-2018:
Sterker door werk’ investeren de accommodaties van Sportfondsen Rotterdam ook steeds meer in vrijwilligers en
Wajongers. In 2016 waren er 9 vrijwilligers en 5 Wajongers in dienst.
Tot slot vond in november een groot vieringsmoment plaats met alle medewerkers van de accommodaties. Eens
in de twee jaar vindt zo’n vieringsmoment plaats om de medewerkers te bedanken voor hun inzet en samen met
hen te kijken naar de toekomst.

Cijfers medewerkers
Medewerkers totaal:		
Waarvan man:			
Waarvan vrouw:
Gemiddelde leeftijd:		

134
49
85
43
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Veilig, schoon en gastvrij
Onze accommodaties voldoen aan het Keurmerk Veilig & Schoon. Het bezit van dit keurmerk bewijst dat wij minimaal aan alle wettelijke verplichtingen voldoen op onder meer het gebied van veiligheid en hygiëne. Minimaal, want
het keurmerk gaat verder dan de door de overheid gestelde wet- en regelgeving.
Onze zwemonderwijzers van de accommodaties van Sportfondsen Rotterdam zijn in het bezit van hun licentie
zwem-ABC. Daarmee mogen zij officieel examens afnemen voor de diploma’s van het zwem-ABC, de nationale
zwemdiploma’s. Een goede zaak voor onze zwemlesklanten.
Daarnaast zijn onze gasten voor ons het meest belangrijk. Zij moeten zich welkom en veilig voelen. Om de tevredenheid van onze gasten vaker te meten zijn de accommodaties gestart met FeedbackNow. FeedbackNow is een
eenvoudig systeem op locatie die direct real time de klanttevredenheid meet door middel van de smiley box. Hierdoor zijn de accommodaties dagelijks in staat om de dienstverlening waar nodig te verbeteren. Deze handige tool
zorgt voor een uitstekende dienstverlening.
Om de gasten goed te informeren over alle activiteiten in de accommodaties is sinds 2016 in een drietal accommodaties een narrowcasting systeem geïnstalleerd. Door deze communicatie via tv schermen kunnen we onze
doelgroepen op het juiste moment met de juiste boodschap bereiken.

Goed huismeesterschap
Sportfondsen Rotterdam mag vier, geheel verschillende, accommodaties beheren voor de gemeente Rotterdam.
We voelen ons meer dan verantwoordelijk voor de opstallen en de inventaris van deze accommodaties die de
gemeente aan ons heeft toevertrouwd. We stellen Meerjaren Onderhouds Planningen (MOP) op, en belangrijker
nog, we voeren deze ook uit. Hiermee houden we de gebouwen en inventaris in goede staat, zodat de gebruikers
van onze accommodaties er optimaal gebruik van kunnen maken.
In het Oostelijk Zwembad werden enkele dakreparaties uitgevoerd en werd een aircondioning geplaatst in de
receptie en horeca.
Het Van Maanenbad heeft vooral te maken met een nasleep uit de restauratie voor wat betreft gebreken en
garantiepunten. Vanwege gladheidsproblemen met de nieuwe vloer is getracht deze op te ruwen in afwachting
van een definitieve oplossing.
In Oostervant werd geïnvesteerd in een nieuwe luchtbehandeling in de horeca en op de zwemzaal. Daarnaast
werd er airconditioning en zonwering geïnstalleerd in de danszaal en partyzaal. De vloer van de sporthal kreeg
een grote make-over. Van een blauw/grijs naar een paarse vloer met meer belijning, waardoor er meerdere
sporten beoefend kunnen worden. Tot slot is de rookruimte verwijderd, waardoor de accommodatie nu een rookvrije accommodatie is geworden.
In Zevenkampse Ring heeft een grootscheepse renovatie van de perronvloer rondom het zwembad plaatsgevonden. Helaas was de eerste uitvoering niet goed uitgevoerd, waardoor de vloer voor een tweede keer op de
schop moest. Daarnaast is de luchtbehandeling en het plafond in de brasserie vervangen. In het kader van de
duurzaamheid en energiebesparing is een warmteterugwinsysteem voor douche- en suppletiewater geïnstalleerd.
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De maatschappij, dat zijn wij...
Duurzaam ondernemen staat bij al onze accommodaties hoog in het vaandel. De accommodaties zijn al jaren bezig
om te voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen. Recreatiecentrum Zevenkampse Ring is zelfs in het bezit van
een gouden Green Key. Daarnaast hebben zowel Recreatiecentrum Zevenkampse Ring als Recreatiecentrum Oostervant het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) certificaat in bezit.
Naast duurzaamheid doen wij er alles aan om onze maatschappelijke verantwoordelijkheden te nemen. Hiervoor
werken wij veel samen met partners en maatschappelijke organisaties. In 2016 zijn de accommodaties een samenwerking aangegaan met de organisatie OneFit. Deze organisatie biedt mensen de mogelijkheid op vertoon van
één pas te sporten bij meerdere aangesloten locaties binnen de stad. Op deze manier zijn er wekelijks honderden
lessen en trainingen beschikbaar voor de leden. Naast dat zorgt dit voor een grote bekendheid van sportmogelijkheden in de stad, bevordert dit ook het bewegen in de stad.
Zowel het Van Maanenbad als Recreatiecentrum Zevenkampse Ring werken nauw samen met de lokale supermarkt. Het Van Maanenbad deed meerdere acties met de Plus Stadhoudersplein en Zevenkampse Ring organiseerde samen met Plus Verhoeven een heuse Angry Bird week.
De samenwerking van Recreatiecentrum Oostervant met meerdere buurtorganisaties krijgt ook steeds meer
vorm. Zo is er met Zowel, een welzijnsorganisatie, afgesproken, dat er een speciaal inloopspreekuur in Oostervant
gehouden zal worden.
Ook vindt er steeds meer samenwerking plaats met Rotterdamse leveranciers, zoals Man met bril koffie, Ketelbinkie en Brouwerij Noordt.

Sportfondsen Rotterdam ziet haar rol binnen de Stichting Promotie Rotterdamse zwembaden (SPRZ) als een
belangrijk voorbeeld van maatschappelijk ondernemen. Door onze samenwerking met de gemeentelijke
zwembaden leren we van elkaar en vullen we elkaar aan. Sinds april 2016 is ook het Alexanderhof van de
exploitant Optisport aangesloten bij de SPRZ. Samen voeren de zwembaden campagnes of ondersteunen zij
evenementen, die bijdragen aan de leefbaarheid en cohesie van de stad, zoals Like2Swim, 010 Swim Experience
of de Wereldhavendagen.
Tot slot vindt ook een nauwe samenwerking plaats met gemeentelijke diensten als Jeugd, Onderwijs en
Samenleving, de Rotterdampas en het Jeugdvakantiepaspoort. Voor het eerst hebben de medewerkers van de
Rotterdamse zwembaden gezamenlijk diverse cursussen voor het schoolzwemmen gevolgd.

Verbruikscijfers energie van onze 4 accommodaties
Totaal Gigajoules		

8.509
Totaal m3 Gas			
230.618
Totaal Kwh Elektriciteit		
1.903.550
Totaal m3 Water		
33.402
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Recreatiecentrum Zevenkampse Ring, continue in beweging
Zevenkampse Ring doet de slogan “Altijd een belevenis” nog altijd veel eer aan. Het hele jaar organiseert het
zwembad volop activiteiten voor jong en oud. Afgelopen jaar werden onder meer een carnavalsweek, Spokenweek,
Sportplus Experience, High Water Games, themadisco’s en nog vele anderen evenementen en activiteiten georganiseerd.
Door het grote succes in 2015 werd het MVO-festival in 2016 voor de 2e keer georganiseerd in samenwerking
met Buurtwerk, gemeente Rotterdam, de winkeliersvereniging, St. Dock, Businessclub Alexander en Orion. Op 11
oktober vond het MVO festival plaats en konden zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, vrijwilligersorganisaties, politie, gezondheidszorg, lokale overheid en bedrijfsleven elkaar ontmoeten. Ook dit jaar was het festival
erg succesvol. Er waren 115 organisaties en 600 bezoekers, die allemaal een bijdrage leverden aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
In 2016 vierde de wijk Zevenkamp haar 35e verjaardag. Om dit te vieren werd een fototentoonstelling over de
geschiedenis van de wijk georganiseerd door en met bewoners in Recreatiecentrum Zevenkampse Ring.
Zwemles is uiteraard ook nog altijd een belangrijk deel van ons werk. In 2016 is een speciale voorlichtingsfilm over
de zwemlessen gemaakt om de bezoekers nog beter te informeren. Het contact met de klant is zeer intensief.
Eind van het jaar werd de nieuwe activiteit Zeemeerminzwemmen geïntroduceerd. Wat startte als een themafeestje is uitgegroeid tot heuse Zeemeermin zwemles. En met succes. Op dit moment is er zelfs een wachtlijst.
Samen met de verenigingen wordt getracht het ledenaantal van de verenigingen te vergroten. Zo heeft Zevenkamp
met de Stichting Pameijer onderzocht wat de sportbehoefte is van jongeren om te kijken of er meerdere sporten
aangeboden kunnen worden.

Duurzaamheid blijft ook een speerpunt. Zoals eerder vermeld is afgelopen jaar een warmteterugwinsysteem voor
douche- en suppletiewater geïnstalleerd, waardoor Zevenkamp meer water gaat besparen. Daarnaast zijn nieuwe
biologische wijnen aan het verkoopassortiment toegevoegd en worden bezoekers nog beter geïnformeerd wat
Zevenkamp aan duurzaamheid doet.

Bezoekcijfers

Zwembad
Zwemles			
51.401
Recreatief zwemmen
61.605
Doelgroepen		
8.860
Schoolzwemmen
45.987
Verenigingen		
13.860
Totaal bezoekers zwembad
181.713
Sporthal
Verenigingen
47.704
Onderwijs			
77.512
Activiteiten/ evenement
391
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Het Oostelijk Zwembad, populairder dan ooit
In 2016 waren in het Oostelijk Zwembad de aquasporten weer onverminderd populair. Met de introductie van
Aquaslank Pro konden ook de meer geoefende zwemmers aansluiten bij deze activiteit, waardoor er voor hen ook
een mogelijkheid is gecreëerd om aan deze activiteit deel te nemen.
Op zaterdag 5 november vond de Zwemmarathon plaats. De 12 teams zwommen naast de eer voor het goede
doel Fight Cancer. Ook Maarten van der Weijden was deze avond aanwezig en zwom als ambassadeur van Fight
Cancer mee. Er werd uiteindelijk ruim € 10.000,- bij elkaar gezwommen.
Eind 2016 is het Oostelijk Zwembad in samenwerking met Brug8 een onderzoek gestart naar de haalbaarheid
van het heropenen van het Beatrixbad. Zowel bezoekers als het zwembad zelf geloven in de meerwaarde van het
Beatrixbad. Regelmatig krijgt het zwembad de vraag of het inpandige warmwaterbad van het Oostelijk Zwembad
nog gerestaureerd zal worden. Het bad, dat in 1962 gebouwd is, biedt namelijk een constante watertemperatuur
van 34 graden Celsius. Omdat het bad ook een takellift heeft en een diepte van 0.90 m. t/m 1.40 m. is het bad
voor diverse groepen aantrekkelijk. Wij hopen het onderzoek in juni 2017 af te ronden, waarna wij op zoek kunnen
naar fondsen voor de noodzakelijke financiering.
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Als Rijksmonument zijn we dagelijks actief bezig ons te profileren als monumentaal zwembad. Zo namen we ook
in 2016 deel aan de dag van de Architectuur en aan de Kunstroute Kralingen/ Crooswijk. Daarnaast vonden er
meerdere exposities in het zwembad plaats op gebied van kunst en cultuur. Door het monumentale karakter blijft
het zwembad ook populair als filmlocatie voor commercials, documentaires en films.

Bezoekcijfers

Zwembad
Zwemles			
22.353
Recreatief zwemmen
35.574
Doelgroepen		
11.409
Schoolzwemmen		
45.320
Verenigingen		
33.652
Totaal bezoekers
148.308
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Het Van Maanenbad, meer dan alleen zwemmen
In het Van Maanenbad is duidelijk te merken dat het zwembad vooral bekend staat als ‘sportbad’. Sinds de start
van de borstcrawltraining door oud Olympisch zwemster Madelon Baans kent het bad een zeer hoge bezetting
door banenzwemmers. Ook de samenwerking met Your Personal Swimcoach, waarbij zwemles gegeven wordt aan
volwassenen, heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen.
Het buitenterrein en het buitenbad zijn helemaal opgeknapt. Naast het buitenbad zijn er sinds 2016 ook een kunstgrasveld met doelen en baskets, twee tafeltennistafels, een speeltoestel en bootcamp zone. Verder is er een overdekte kleedaccommodatie met toiletten en douches. Het buitenterrein kan nu ook dienen als speel- en beweegtuin,
die buiten het zomerseizoen benut kan worden door scholen voor sportdagen en door particulieren voor sporten
en bewegen, etc.
Het buitenbad kende een bovengemiddelde zomer met bezoek. Het was een fijn seizoen met een gezellige sfeer.
Leuk was de afsluiting van het buitenseizoen met de 010 Dog Parade Pool Party. Er waren circa 80 honden die al
dan niet met veel plezier in het water plonsden.
Ook het Van Maanenbad is een Rijksmonument en in 2014 geheel gerestaureerd. Het zwembad nam daarom in
2016 deel aan de Dag van de Architectuur. Daarnaast vinden er regelmatig diverse exposities plaats in het zwembad. Kunstwerken van ‘De Zaak Daan’ en TCO’15 vielen bijzonder in de smaak bij de bezoekers van het zwembad.
Zeer regelmatig wordt het zwembad bezocht door (stads)toeristen, die het monument van binnen willen bewonderen.

In november vond in het kader van 3FM Serious Request bij het Van Maanenbad de SeriousSwim010 plaats.
Ondanks dat het aantal zwemmers voor SeriousSwim010 licht tegenviel, werd er wel veel geld opgehaald voor het
goede doel. Het evenement was uitstekend georganiseerd door de studentendesk van het Rode Kruis Rotterdam .

Bezoekcijfers

Zwembad
Zwemles			
24.128
Recreatief zwemmen
54.635
Doelgroepen		
8.391
Schoolzwemmen		
34.242
Bezoek overige scholen
10.923
Verenigingen		
32.143
Totaal bezoekers
164.462
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Recreatiecentrum Oostervant, geeft kleur aan je wereld
Ook in 2016 heeft Recreatiecentrum Oostervant zich verder ingezet op een nauwere samenwerking met de wijk,
buurt en maatschappelijke organisaties om zo bewoners te activeren. Zo is er een contract getekend met het
Centrum voor Dienstverlening, een organisatie die jonge moeders begeleidt, diverse activiteiten organiseert voor
daklozen, computer- en taalles geeft en eind van het jaar een medewerker technische dienst heeft aangeleverd.
Ook zijn er samenwerkingen aangegaan met de organisaties Ettaouhid, Zowel, St. Victory Centre, Zorgvrijstaat en
de Centrale Bibliotheek Rotterdam voor het aanbieden van Taalcafé en Boekspot in het kader van taalstimulering.
Tevens is er samen met basketbalvereniging Divine een bijzondere samenwerking tot stand gekomen voor de
vakantieperiodes. Samen met Divine organiseert Oostervant elke vakantie een speciale kinderdag voor kinderen tot
12 jaar, waarbij kinderen een basketbalclinic krijgen, kunnen klimmen en klauteren in de gymzaal, worden voorgelezen en kunnen smullen van pannenkoeken.
Het project Mooi, Mooier, Middelland kreeg in 2016 ook steeds meer vorm. Bewoners en ondernemers maken
in dit project samen plannen voor de toekomst van de wijk en voorzieningen. Voor de buitenpleinen van de Oostervantstraat is geld gereserveerd, om de pleinen helemaal op te knappen. In het gebied zijn ook enkele ‘huiskamers
van de wijk’ aangewezen. Een plek in de wijk waar buurtbewoners naartoe kunnen om elkaar te ontmoeten, gezellig
met elkaar te praten en om mee te doen aan activiteiten. Ook Oostervant is inmiddels een Huiskamer van de
Wijk. Tevens zijn in 2016 een viertal flexwerkplekken gerealiseerd in samenwerking met Mooi, Mooier, Middelland.
Flexwerkers kunnen gebruik maken van de plekken door de plekken te huren.
In september 2016 zijn de eerste gesprekken gevoerd met de gemeente Rotterdam over de toekomst en ontwikkelingen van het Henegouwerplein. Het idee is dat Oostervant het plein in beheer krijgt, waardoor er makkelijker
activiteiten te organiseren zijn en waardoor een buitenomgeving wordt gecreëerd die uitnodigt tot spelen, sporten,
bewegen en ontmoeten.

Een bijzondere jaarlijkse activiteit is de Wereldmarkt. Een activiteit voor en door bewoners, waarbij kennis gemaakt
kan worden met de verschillende werelden van Oostervant en bewoners. Zo worden in de Smulwereld gerechten
bereid door bewoners uit de wijk, helpen bewoners mee bij het begeleiden van activiteiten, etc. Er waren circa
700 bezoekers.

Bezoekcijfers

Zwembad
Zwemles			
31.453
Recreatief zwemmen
36.982
Doelgroepen		
15.221
Schoolzwemmen		
30.914
Verenigingen		
10.635
Totaal bezoekers zwembad
125.205
Sporthal
Verenigingen		
17.718
Onderwijs			
89.673
Activiteiten/ evenement
2.230
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Hoogtepunten 2016

In gebruikname van Sport- en
Beweegtuin

Zwemmarathon voor Fight Cancer

MVO-festival in Recreatiecentrum
Zevenkampse Ring

Woonkamer van de Wijk in samenwerking
met Mooi, Mooier, Middelland
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