Publicitair jaarverslag 2017 Sportfondsen Rotterdam

Voorwoord
2017 was voor Sportfondsen Rotterdam wederom een bewogen en enerverend jaar. Wij vinden het dan ook erg
leuk om onze belevenissen met jullie 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, recreatie en tegenwoordig ook steeds meer op het gebied
van het sociaal domein, 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 kantoor aan de Gerdesiaweg vier belangrijke sportieve voorzieningen
aan. Elk met een eigen karakter. En iedere specifieke accommodatie levert een bijdrage aan de vitaliteit van de
Rotterdammers.
We zijn een sterke en onafhankelijke organisatie geworden. En we weten hoe de zwem- en sportaccommodaties
een grote sociaal-maatschappelijke bijdrage kunnen leveren aan de stad, waarbij het welzijn van de inwoners voorop
staat. Die bijdrage kunnen we leveren door de opgedane ervaring in het verleden, de relatie met onze partners en
de samenwerking met het Sportbedrijf en diverse gemeentelijke organisaties.
Met name op het gebied van het sociaal domein vonden er in 2017 wederom vele positieve ontwikkelingen plaats.
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 ook nu weer van essentieel belang. Door met elkaar
te gaan voor een vitaler Rotterdam zijn wij in staat ook de kwetsbare inwoners te helpen om duurzaam zelfredzamer te worden.
In 2017 zijn wij bij de vele ontwikkelingen in Rotterdam nauw betrokken geweest. Zo hebben wij zitting gehad in de
werkgroep met betrekking tot het komen tot een verzelfstandigd Sportbedrijf. En waren wij actief betrokken bij de
planningsnorm zwembaden, waarin het beschikbare zwemwater in kaart is gebracht, ten opzichte van de toekomstige vraag.

Ook zijn wij nauw betrokken bij de gebiedsontwikkeling van het Oostervantplein in samenwerking met Stadsontwikkeling, Woonstad, de gebiedscommissie en CVO. Het project is begonnen als buitenruimteproject (voor het
herinrichten van de buitenruimte vanuit het programma Kansrijke Wijken). In het project Oostervantplein staan
bewoners, ondernemers en de gemeente stil bij de verschillende visies op de verbetering van het plein. Samen kijken
zij naar:
1. De buitenruimte: fysieke en sociale keuzes (buurtniveau);
2. De gebiedsvisie (wijkniveau);
3. De discussie over zwemwater (stedelijk niveau).
Wij kijken ernaar uit om in de komende jaren de samenwerking met het Sportbedrijf en andere organisaties verder
vorm te geven en te intensiveren. Samen zorgen we voor synergie tussen sport- en maatschappelijke organisaties.
Wij zien de toekomst met het volste vertrouwen tegemoet. Graag willen wij iedereen bedanken die zich heeft ingezet om 2017 tot een succesvol jaar te maken.

Hans Timmerman,
directeur

Totaal bezoek 2017

922.671
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Onze plannen
De wensen van onze bezoekers zijn ons uitgangspunt bij onze jaarplannen. Zij moeten zich op een prettige manier kunnen inspannen en ontspannen in onze zwembaden, sporthallen, horeca, etc. Veiligheid en hygiëne staan daarin voorop.
Vaste onderdelen
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,
die gekoppeld zijn aan de subsidies die we van hen ontvangen. Hiervoor benoemt de gemeente Rotterdam ieder jaar
diverse prestatie-indicatoren.
Speerpunten
Naast de speerpunten die de vier accommodaties elk jaar formuleren, heeft Sportfondsen Rotterdam ook haar eigen
speerpunten. Op het gebied van duurzaamheid hebben we in het afgelopen jaar diverse nieuwe investeringen gedaan
om ons energieverbruik verder te beperken en om een bijdrage te leveren aan een lagere CO2-uitstoot.
Tenslotte hebben we afgelopen jaar meer en meer ingezet op samenwerking met de diverse gebiedscommissies en
sociale partners in de verzorgingsgebieden van onze 4 accommodaties.
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Onze mensen

Bij Sportfondsen Rotterdam werken totaal circa 140 medewerkers (71,63 fte’s). Zij zijn de kern van onze centra. Zij
kennen de bezoekers en hun wensen als geen ander.
Investeren
Wij vinden het belangrijk om continu 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 gastvrijheid.
Moderne communicatiemiddelen
We motiveren onze medewerkers om ‘bij de tijd’ te blijven. Voorbeelden van onze moderne, interne communicatiemiddelen zijn het intranet en WorkforcePro, een volautomatisch roostersysteem. Afgelopen jaar is er veel tijd
en aandacht besteed aan WorkforcePro om te zorgen dat het roostersysteem nog efficiënter en overzichtelijker
wordt.
‘Sterker door werk’
Vanuit het werkgeversservicepunt (WSP) is in 2017 een profiel geschetst voor bijzondere groepen medewerkers in
de accommodaties. Vanuit het WSP hebben wij een aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aangenomen voor de receptie, facilitaire dienst, de administratie en de communicatie.
In het kader van 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 2017 waren er 8 vrijwilligers en 9 Wajongers in dienst.

Zwembadbrancheaward
In 2017 deden onze 4 accommodaties mee aan de Zwembadbrancheaward. Dé award binnen de zwembadbranche
die bewijst dat een zwembad uitblinkt op één of meerdere fronten. Via klantenvertellen.nl konden bezoekers hun
mening geven over de accommodaties. Daarmee is het een echte publieksprijs. Ook medewerkers konden genomineerd worden. Zowel het Van Maanenbad als Lucienne van der Graaf, manager Recreatiecentrum Zevenkampse
Ring, werden genomineerd voor de award; een Gouden Zeepaardje. Helaas wonnen zij niet, maar eindigden zij op een
mooie 2e plek.
Vitale medewerkers: een plan
Aan het eind van het jaar zijn we gestart met een plan voor duurzame inzetbaarheid, in samenwerking met Drive the
Care Company. In het plan wordt uiteengezet hoe we onze medewerkers vitaal kunnen houden en krijgen. In 2018
zal dit plan verder vorm krijgen.

Cijfers medewerkers
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Veilig, schoon en gastvrij
Onze accommodaties zijn in het bezit van het Keurmerk Veilig & Schoon. Dat bewijst dat wij minimaal voldoen aan
alle wettelijke verplichtingen op onder meer het gebied van veiligheid en hygiëne. Minimaal, want het keurmerk gaat
verder dan de door de overheid gestelde wet- en regelgeving.
Licentie Nationale Zwemdiploma’s
De accommodaties van Sportfondsen Rotterdam zijn in het bezit van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s, dankzij
de inspanningen van onze zwemonderwijzers. Daarmee mogen zij officieel examens afnemen voor de diploma’s van
het Zwem-ABC. Een goede zaak voor onze zwemlesklanten.
Reviews
Onze gasten zijn voor ons het meest belangrijk. Zij moeten zich welkom en veilig voelen. De tevredenheid van
onze gasten wordt onder meer gemeten via klantenvertellen.nl en FeedbackNow. FeedbackNow is een eenvoudig
systeem op locatie dat direct realtime de klanttevredenheid meet door middel van de smileybox. Hierdoor zijn de
accommodaties dagelijks in staat om de dienstverlening waar nodig te verbeteren. Via de link klantenvertellen.nl op
de websites kunnen onze bezoekers een review geven over hun bezoek. Op deze manier kunnen de accommodaties
snel inspelen op eventuele klachten of wensen.
Veilige roosters
In 2017 zijn onze accommodaties onderzocht door The Blue Cap Foundation. The Blue Cap Foundation zet zich in
voor veilige zwembaden en dan met name veilige roosters. The Blue Cap Foundation heeft speciale meetapparatuur
ontwikkeld om de zuigkracht van roosters te bepalen en zo levensgevaarlijke roosters op te sporen. Drie van onze
accommodaties hebben inmiddels het speciale Blue Cap-certificaat ontvangen. Bij Zevenkampse Ring moeten nog
enkele aanpassingen plaatsvinden, zodat ook zij het certificaat in ontvangst mogen nemen.

Protocol
Naar aanleiding van de rechtsuitspraak over het verdrinkingsongeval in Rhenen heeft Sportfondsen Nederland een
speciaal protocol opgesteld om nóg meer te doen om verdrinking tijdens schoolzwemmen te voorkomen. Dit protocol is besproken met alle medewerkers, zodat iedereen weet hoe te handelen.
Tevens wordt er gewerkt aan een nieuw schoolzwemprotocol in samenwerking met Jeugd, Onderwijs en Samenleving en de scholen.
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Goed huismeesterschap
Sportfondsen Rotterdam beheert vier, geheel verschillende, accommodaties 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. Voor Zevenkampse Ring en Oostervant hebben wij Meerjaren OnderhoudsPlannen (MOP)
opgesteld, en belangrijker nog: we voeren de acties uit deze plannen 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
Rotterdam Noord en het Oostelijk Zwembad is Stadsontwikkeling (SO) verantwoordelijk voor de Meerjaren OnderhoudsPlannen en daarmee verantwoordelijk voor het groot onderhoud. Voor beide accommodaties is een demarcatielijst aanwezig, waarin duidelijk is verwoord wie waarvoor verantwoordelijk is.
RVS
In 2017 zijn onze accommodaties gekeurd op RVS. Na de keuring RVS is er samen met de gemeente een stappenplan opgesteld om alle schroeven, bouten en moeren, die niet voldoen aan de eisen te vervangen door het juiste
materiaal. Inmiddels zijn onze accommodaties veilig en zijn nagenoeg alle zaken opgelost.
Oostelijk Zwembad
In het Oostelijk Zwembad werd in 2017 divers schilderwerk uitgevoerd en hang- en sluitwerk aangepast. De geluidsinstallatie is omgebouwd en er zijn kleine speakers geplaatst rondom het terras, waardoor de kwaliteit van het
geluid beter is. Verder is het meubilair van het terras vervangen door nieuwe kleurrijke meubelen.
Van Maanenbad
Het Van Maanenbad heeft ook in 2017 nog te maken gehad met een nasleep uit de restauratie, met gebreken en
garantiepunten. De nieuwe vloer is opgeruwd, de badrand is vervangen vanwege scheurvorming, er is dubbelglas
vervangen en de afwatering van de perrons is verbeterd. Daarnaast zijn talloze andere kleine mankementen verholpen.

Oostervant
In Oostervant werd in 2017 geïnvesteerd in nieuwe ledverlichting in de zwemzaal, sporthal, personeels- en overige
bergruimtes. Daarnaast werd de danszaal voorzien van een nieuwe dansvloer en kreeg de sporthal een nieuwe
tribune. Ook werd er nieuwe dakbedekking op de zwemzaal geplaatst en werd het BaOpt luchtbehandelingssysteem in de zwemzaal in gebruik genomen.
Zevenkampse Ring
In Zevenkampse Ring hebben in 2017 meerdere kleine onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden. Daarnaast
zijn de toiletten gerevitaliseerd, waarbij de toiletpotten en wanden zijn vernieuwd. Ook is in het kader van duurzaamheid in 2017 een nieuwe warmteterugwin-installatie in gebruik genomen.

Verbruikscijfers energie van onze 4 accommodaties

Totaal
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1.842.179
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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 al 7 jaar in het
bezit van een gouden Green Key. Daarnaast hebben Recreatiecentrum Zevenkampse Ring, Recreatiecentrum Oostervant en sinds 2017 ook het Van Maanenbad, het MVO-certificaat in bezit.
Niet alleen op het gebied van energiebesparing doen wij er alles aan om onze maatschappelijke verantwoordelijkheden te nemen. Wij werken veel samen met sociale partners en maatschappelijke organisaties, zoals RADAR, DOCK
en Pameijer.
Sportstimulans
In 2017 hebben de accommodaties hun samenwerking met de organisatie OneFit verder uitgebreid. 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 dit zorgt
voor een grote bekendheid van sportmogelijkheden in de stad, bevordert dit ook het bewegen in Rotterdam.
In 2017 was Rotterdam de gaststad van de Nationale Sportweek. Ook onze baden namen deel aan de Nationale
Sportweek. Via de Albert Heijn konden klanten AH-sportzegels sparen, waarmee ze konden sparen voor 5x gratis
deelname aan een sportactiviteit.
Leefbaarheid en cohesie
Sportfondsen Rotterdam vindt haar rol binnen de Stichting Promotie Rotterdamse Zwembaden (SPRZ) een belangrijk onderdeel van het maatschappelijk ondernemen. Door onze samenwerking met de gemeentelijke zwembaden en
Optisport leren we van elkaar en vullen we elkaar aan. 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. In 2017 vond daarnaast het WK Triathlon plaats in de stad. In het kader van dit WK werden
in diverse zwembaden jeugdtriathlons georganiseerd, waaronder in het Van Maanenbad en Recreatiecentrum
Zevenkampse Ring.

Toegankelijk stemmen
Zowel bij Recreatiecentrum Oostervant, Recreatiecentrum Zevenkampse Ring als het Van Maanenbad, was in
2017 een StemLokaal ingericht en konden mensen terecht voor het uitbrengen van hun stem voor de landelijke
verkiezingen. Op deze manier trachten de accommodaties hun bijdrage te leveren aan de toegankelijkheid en laagdrempeligheid voor het stemmen van vele mensen.
Gemeentelijke diensten
Tot slot vindt ook een nauwe samenwerking plaats met gemeentelijke diensten als Jeugd, Onderwijs en Samenleving, de Rotterdampas, Sport Support en het Jeugdvakantiepaspoort.
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Recreatiecentrum Zevenkampse Ring, continue in beweging
Zevenkampse Ring blijft de slogan ‘Altijd een belevenis’ eer aandoen. Het hele jaar organiseert het zwembad volop
activiteiten voor jong en oud. Enkele evenementen die een groot succes waren afgelopen jaar waren de Aqua Try
Out, de Pokémonweek in samenwerking met Supermarkt de Plus, de Griezelweek, de Paas- en Kerstbrunch voor senioren en de SportExperience. Ook de Zeemeerminfeestjes en -zwemlessen die eind 2016 geïntroduceerd werden,
waren in 2017 een groot succes. Voor zowel de feestjes als de lessen is er een wachtlijst.
MVO-festival
Door het onverminderd grote succes werd ook het MVO-festival in 2017 weer georganiseerd. Samen met Buurtwerk, de gemeente Rotterdam, de winkeliersvereniging, Stichting Dock, Businessclub Alexander en Orion werd
er een bijzonder festival op touw gezet, met als thema duurzaamheid. Op 11 oktober 2017 vond het MVO-festival
plaats, met als speciale gastspreker André Kuipers. Hij vertelde het publiek en de aanwezige organisaties over zijn
ruimtereis en het belang van duurzaamheid. Daarna 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 ruim 600 bezoekers, die allemaal een bijdrage leverden
aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Hart voor Rotterdam
In mei 2017 is Zevenkampse Ring door het Werkgeversservicepunt genomineerd voor de Hart voor Rotterdamprijs. Dit is een prijs die elk jaar wordt uitgereikt door MKB Rotterdam in samenwerking met Yes We Care voor
maatschappelijk, betrokken ondernemers. Dit jaar was het thema: participatie door mensen met een beperking.
Zevenkampse Ring eindigde op een mooie 3e plaats. De prijs werd uitgereikt door wethouder Struijvenberg.
Certificaten
Daarnaast behaalde Zevenkampse Ring weer een aantal mooie certificaten. Op 28 augustus 2017 reikte wethouder Adriaan Visser het keurmerk voor de sporthal uit en aan het eind van het jaar ontving Zevenkampse Ring het
certificaat brons voor de Gezonde Kantine.

Onderzoek onder zwemlesouders
In mei 2017 heeft Zevenkampse Ring een grootschalig onderzoek onder haar zwemlesouders gehouden. Ruim 350
ouders/verzorgers hebben de enquête ingevuld. Zevenkampse Ring is goed beoordeeld op de voorlichting en informatievoorziening, kwaliteit van de zwemles, veiligheid en hygiëne van de kleedkamers en douches. Uiteraard zijn er
ook verbeterpunten. Zo zal Zevenkampse Ring ouders/verzorgers meer proactief moeten benaderen met informatie, de scores van het C-diploma beter moeten bijhouden en zorgen voor een betere hygiëne van de toiletten.
Samenwerking in de sport
Ook qua samenwerkingen heeft Zevenkampse Ring niet stilgezeten. Zo is in 2017 een samenwerking gestart met
the Fitness Lounge. Deze sportschool, gelegen achter Zevenkampse Ring, huurt de spiegelzaal om hier groepslessen aan te bieden. En eind van het jaar is Zevenkampse Ring in samenwerking met Rotterdam Basketball en Woonkompas gestart met een nieuwe activiteit voor senioren in de sporthal: Walking Basketball.
KTO
In november 2017 heeft ons klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Ruim 500 bezoekers hebben de
enquête ingevuld. Zevenkampse Ring is hierbij goed beoordeeld op de klantvriendelijkheid van de zwembad- en horecamedewerkers, de bereikbaarheid (fysiek), de sfeer in onze horeca en de deskundigheid van onze medewerkers.
Uiteraard zijn er ook verbeterpunten. Zo zal de accommodatie aandacht besteden aan de lockers van de kluisjes
(inmiddels zijn er nieuwe geplaatst), de hygiëne van de kleedruimtes en douches, de informatievoorziening van de
vorderingen tijdens de zwemlessen (actiever), de begeleiding van de zwemles (actiever) en de continuïteit van de
zwemlesinstructeurs

Bezoekcijfers

Zwembad
Zwemles			 51.275
Recreatief zwemmen
60.077
Doelgroepen		
10.582
Schoolzwemmen
52.771
Verenigingen		
6.125
Totaal bezoekers zwembad
180.830
Sporthal
Verenigingen
82.488
Onderwijs			
79.010
Activiteiten/ evenement
225
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Het Oostelijk Zwembad, populairder dan ooit
In 2017 vierde het Oostelijk Zwembad haar 85-jarige bestaan. Er vond onder meer een historische week plaats, een
kleurplatenactie en een speciale kortingsactie. Tevens werd de naam van het zwembad groot op de muur gezet voor
een extra uitstraling.
Extra activiteiten
Qua activiteiten zit het Oostelijk Zwembad ook niet stil. Vanwege een groei van de particuliere lessen is halverwege
2017 besloten om op donderdagmiddag extra zwemlessen aan te bieden. Ook biedt Zwemgym door Frank Fellinger
sinds begin januari 2017 zwemles aan voor kinderen met een beperking. En in de zomer bood het Oostelijk Zwembad gedurende 6 weken een speciaal zomervakantieprogramma aan.
Onderzoek naar het heropenen van het Beatrixbad
In 2017 is het onderzoek naar de haalbaarheid van het heropenen van het Beatrixbad verder uitgevoerd in samenwerking met Brug8. Met de input van oude en potentiële nieuwe gebruikers, zoals fysiotherapeuten, verzorgingstehuizen en scholen voor speciaal onderwijs, is een gedegen plan opgesteld voor een ‘snoezelbad’. Een snoezelbad
is een zwembad voor speciale groepen, waar het water de behaaglijke temperatuur van 34 graden bereikt, waar
rustgevende muziek klinkt, waar je bubbels in het water voelt die de zintuigen prikkelen, waar je kijkt naar vormen
op de muur en de gedimde verlichting een prettig gevoel geeft. Onze wens is mensen met een zware, geestelijke of
lichamelijke beperking te helpen, net als mensen die lijden aan dementie. In somatische verpleeghuizen is ervaring
opgedaan met ‘snoezelbaden’. Naast de lichamelijke effecten als verbeterde doorbloeding, lenigheid en kracht,
kunnen ook mentale effecten bereikt worden, zoals rustiger worden, ontspannen en veilig voelen. Het blijkt dat
snoezelaars uit zichzelf tot meer initiatief komen of meer contact leggen met anderen. Mensen stimuleren elkaar
als ze samen bewegen en sporten. Vaak is dat al een hele stap. Het warme water uit het snoezel-zwembad helpt ook
mensen die revalideren. Snoezelen heeft daarnaast effect op ziekten/aandoeningen als reuma, arthrose, parkinson
of multiple sclerose.
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De politieke partijen VVD en PvdA hebben bij de het college van Rotterdam een motie ingediend voor de realisatie
van dit snoezelbad. Het college heeft deze motie aangenomen om te zoeken naar de mogelijkheden voor een snoezelbad in het Beatrixbad. In 2018 zal hier hopelijk meer duidelijkheid over komen.
Exposities
Tot slot vonden ook in 2017 meerdere exposities plaats in het Beatrixbad op gebied van kunst en cultuur. Als
Rijksmonument is het Oostelijk Zwembad dagelijks actief bezig zich te profileren als monumentaal zwembad. Zo
namen ze ook in 2017 deel aan de Dag van de Architectuur en aan de Kunstroute Kralingen/ Crooswijk. Door het
monumentale karakter blijft het zwembad ook populair als filmlocatie voor commercials, documentaires en films.
Regelmatig worden zij hiervoor benaderd.

Bezoekcijfers

Zwembad
Zwemles			 24.443
Recreatief zwemmen
36.162
Doelgroepen		
10.179
Schoolzwemmen		
46.587
Verenigingen		
30.003
Totaal bezoekers
147.574
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Het Van Maanenbad, meer dan alleen zwemmen
Het Van Maanenbad vierde in 2017 haar 80-jarig bestaan. Met kleine acties bracht het zwembad haar jubileum onder
de aandacht.
Activiteiten
Naast de reguliere activiteiten organiseert het Van Maanenbad steeds meer andere activiteiten voor jong en oud.
Zo vond een Aquaglide Challenge plaats, was er een spaaractie en Smurfenduiken in samenwerking met de Plus
Supermarkt, en werd in samenwerking met Pleinbioscoop de eerste Drijf Inn bios in het buitenbad georganiseerd. De
vertoning van de Titanic in het buitenbad was een groot succes.
Buitenterrein
In samenwerking met Sportbureau Tino is getracht twee activiteiten te ontwikkelen voor ouderen en jonge kinderen
op het buitenterrein. Helaas heeft dit niet tot de gewenste resultaten geleid. Besloten is het buitenterrein in 2018
actief te promoten.
Buitenbad
Ondanks dat het binnenbad haar deuren tijdens de zomer moest sluiten vanwege noodzakelijke herstelwerkzaamheden voortkomend uit de restauratie, kende het buitenseizoen wederom een bovengemiddelde zomer en dito bezoek.
Het buitenbad was tot 9 september 2017 geopend. Daarna maakten deelnemers aan de WK Triathlon uit verschillende landen gebruik van het buitenbad. Het buitenseizoen werd weer afgesloten met de succesvolle 010 Dog Parade
Pool Party. Er waren ruim 90 honden die al dan niet met veel plezier met hun baasje in het water plonsden.
Exposities
In het zwembad vinden regelmatig diverse exposities plaats. De exposities vallen goed in de smaak bij de bezoekers.
Zeer regelmatig wordt het zwembad bezocht door (stads)toeristen, die het monument van binnen willen bewonderen.

Clincis
Regelmatig worden er door oud Olympisch zwemster Madelon Baans clinics verzorg voor de sportieve Rottterdamse
zwemmers die hun techniek willen verbeteren.
SeriousSwim010
In december 2017 vond in het kader van 3FM Serious Request bij het Van Maanenbad de SeriousSwim010 weer
plaats. Ondanks dat het aantal zwemmers voor SeriousSwim010 licht tegenviel, werd er een bedrag van € 5.987,opgehaald voor het goede doel. Het evenement was uitstekend georganiseerd door de studentendesk van het Rode
Kruis Rotterdam

Bezoekcijfers

Zwembad
Zwemles			 24.521
Recreatief zwemmen
63.564
Doelgroepen		
9.183
Schoolzwemmen		
32.773
Bezoek overige scholen
3.678
Verenigingen		
42.560
Totaal bezoekers
176.279
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Recreatiecentrum Oostervant, geeft kleur aan je wereld
In 2017 werd Recreatiecentrum Oostervant uitgeroepen tot het Beste Uitje van het jaar in de categorie Indoor
Zwembaden Zuid-Holland. Een benoeming om trots op te zijn. Elke vakantie organiseert Oostervant een speciale
kinderdag die goed bezocht wordt. Hierbij wordt regelmatig samengewerkt met onze verenigingen. Zij verzorgen in
deze vakantie clinics voor de jeugd. Daarnaast is de bezetting van de sportzalen in 2017 toegenomen. Zowel commerciële als sociale huurders weten de weg naar de zalen steeds meer te vinden.
Lidmaatschapsvorm
Begin 2017 is Oostervant overgestapt naar een andere lidmaatschapsvorm voor de fitness en groepslessen van
SportLokaal. Mensen kunnen nu kiezen voor een basis, premium en deluxe abonnement die maandelijks opzegbaar
is. Middels automatische incasso worden de abonnementen geïnd. Dit geeft minder administratieve druk en verkleint het verloop. Het ledenaantal van SportLokaal groeit gestaag en is ten opzichte van 2016 verdubbeld.
Henegouwerplein
In 2017 is het contract voor het Henegouwerplein getekend. Na een renovatie door de gemeente Rotterdam heeft
Oostervant het plein nu in beheer. Het doel is een buitenomgeving te creëren die uitnodigt tot spelen, sporten,
bewegen en ontmoeten. De bedoeling was dit te doen in samenwerking met het Victory Center. Helaas is door de
verhuizing van Victory Center deze samenwerking inmiddels van de baan.
Oostervantplein
Eind 2017 is van het project Mooi, Mooier, Middelland een visieplan opgeleverd. Bewoners en ondernemers maakten in dit project samen plannen voor de toekomst van de wijk en voorzieningen. Vanuit Oostervant is de buurtnetwerker de trekker van pleinactiviteiten op het Oostervantplein.
Wereldmarkt
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 en helpen bewoners mee bij het begeleiden van activiteiten. Er waren circa 700
bezoekers.
Roparun
Op 2e Pinksterdag 2017 heeft Oostervant een deel van haar centrum beschikbaar gesteld aan team 209 Mad Runners. Zij liepen en fietsten van Parijs naar Rotterdam met de estafetteloop van Roparun om geld op te halen voor de
zorg voor mensen met kanker.
Sport op Maat-dag
Tot slot vond op 24 september de Sport op Maat-dag plaats. Deze dag werd georganiseerd in samenwerking met
de gemeente Rotterdam voor mensen met een fysieke of geestelijke beperking.

Bezoekcijfers

Zwembad
Zwemles			 33.110
Recreatief zwemmen
36.770
Doelgroepen		
13.465
Schoolzwemmen		
29.390
Verenigingen		
5.649
Totaal bezoekers zwembad
118.384
Sporthal
Verenigingen		
22.062
Onderwijs			 105.000
Activiteiten/ evenement
2.011
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