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Het was een intensief en positief
jaar voor de accommodaties van
Sportfondsen Rotterdam.
Wij vinden het dan ook fijn om
onze belevenissen met
jullie te delen.
Wij hopen dat je na het lezen van
dit jaarverslag helemaal op de
hoogte bent van onze inzet voor
de Rotterdammers op het gebied
van sport, recreatie en
tegenwoordig ook 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 bijzonder karakter. En iedere specifieke accommodatie levert op zijn manier een bijdrage
aan de vitaliteit van de Rotterdammers.
Ook in 2019 zijn we nog altijd een sterke en onafhankelijke organisatie voor de gemeente Rotterdam. En we weten
hoe de zwem- en sportaccommodaties een grote sociaal-maatschappelijke bijdrage kunnen leveren aan de stad. Uiteraard staat hierbij het welzijn van de inwoners voorop. Die bijdrage kunnen we leveren door de opgedane ervaring
in het verleden en de steun vanuit Sportfondsen Nederland, de relatie met onze partners en de samenwerking met
diverse (gemeentelijke) organisaties. Ook op het gebied van Social Return on Investment (SROI) is Sportfondsen
Rotterdam een betrouwbare partner waarbij er een goede samenwerking is met onder andere het Werkgevers
Servicepunt Rijnmond, RADAR en Sagènn. Door de samenwerking met All Inclusion zijn wij inmiddels een WerkLeer bedrijf geworden.
Op het gebied van het sociaal domein vonden er ook in 2019 weer vele positieve ontwikkelingen plaats. Omdat
wij lokaal goed op de hoogte zijn wat er speelt hebben wij in 2019 de synergie tussen sport- en maatschappelijke
organisaties verder kunnen versterken. Zo is er inmiddels een tweede huiskamers van de wijk toegevoegd aan onze
organisatie. Door het structureel inzetten van menskracht is het mogelijk gebleken ons netwerk verder uit te
breiden met diverse partners die actief zijn binnen dat sociaal domein.
Ook in 2019 zijn wij bij de vele ontwikkelingen in Rotterdam nauw betrokken geweest. Zo zijn wij nog steeds actief
betrokken bij de gebiedsontwikkeling van het Oostervantplein in samenwerking met Stadsontwikkeling, gemeente
Rotterdam en de gebiedscommissie. Daarnaast zijn wij participant bij het afstemmingsoverleg Zwembaden
Rotterdam. Door de samenwerking met de Stichting Promotie Rotterdamse Zwembaden, Sportbedrijf Rotterdam,
Optisport en Rotterdam Sport Support is het mogelijk geweest om in 2019 meer mensen aan het bewegen te
krijgen en de sportparticipatie verder te vergroten. Ook afgelopen jaar heeft deze samenwerking met de andere
organisaties verder vorm gekregen en is de samenwerking geïntensiveerd. Samen zorgen we voor synergie tussen
sport- en maatschappelijke organisaties.
Om de positieve resultaten vast te blijven houden, staan de accommodaties van Sportfondsen Rotterdam voor een
mooie uitdaging. Wij zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.
Graag willen wij iedereen bedanken die zich heeft ingezet om 2019 tot een succesvol jaar te maken.
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Hoe werken wij?
Onze plannen

Elk jaar maken onze accommodaties hun jaarplan op. We kijken dan naar de wensen
van onze bezoekers, de ontwikkelingen in de markt, productontwikkeling en het
sportbeleid van de gemeente Rotterdam.
Er zijn onderdelen die vast terugkeren in het jaarplan, zoals het Keurmerk Veilig &
Schoon, het uitvoeren van het onderhoud volgens de Meerjaren Onderhoudsplanning (MOP) en het voldoen aan de subsidievoorwaarden van de gemeente. Deze zijn
gekoppeld zijn aan de subsidies die we van hen ontvangen. Hiervoor benoemt de
gemeente Rotterdam ieder jaar diverse prestatie-indicatoren.
Daarnaast formuleren de vier accommodaties, net als Sportfondsen Rotterdam,
ook de speerpunten voor het komende jaar in hun jaarplan. Afgelopen jaar hebben
we hierbij de focus gelegd op een gezonde leefomgeving en voeding in onze accommodaties. Daarnaast hebben we afgelopen jaar meer ingezet op samenwerking met
sociale partners in de verzorgingsgebieden van onze 4 accommodaties.
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BTW-vrijstelling

Per 1 januari 2019 werd de btw-sportvrijstelling door de overheid verruimd. Vanaf dat
moment zou deze vrijstelling niet alleen voor sportverenigingen, maar ook voor exploitanten van sportaccommodaties gelden. Dit zou grote nadelige gevolgen hebben.
Hoewel we dan geen 9% btw meer hoeven af te dragen, verliezen we ook het recht
op aftrek van btw. Dit leidt tot een financieel nadeel. We zouden dit financiële nadeel
kunnen doorberekenen aan de gebruikers met als gevolg dat sporten duurder wordt.
Dit is echter een ongewenste situatie.
Bij de gemeente Rotterdam is daarom een aanvraag ingediend voor een ‘Specifieke
uitkering stimulering sport’ (SPUK). De gemeente Rotterdam heeft echter aangegeven dat onze baden hier niet voor in aanmerking komen.
Tot op heden is er nog steeds geen duidelijke uitspraak over de btw-vrijstelling voor
zwembaden.

Onze mensen, onze trots
Bij Sportfondsen Rotterdam werken totaal circa 160 medewerkers (77,4 fte), waarvan 12
vrijwilligers en 11 Wajongers. Onze medewerkers zijn de kern van onze centra. Zij kennen
de bezoekers en hun wensen als geen ander.
Het samenspel van management en medewerkers heeft in 2019 gezorgd voor een
kwalitatief, goede dienstverlening aan de bezoekers van de Rotterdamse Sportfonsenaccommodaties. Deze dienstverlening werd met overtuiging geleverd en dat was niet
moeilijk: werken in onderscheidende sportvoorzieningen in een direct contact met bezoekers is inspirerend en geeft veel voldoening. Het is ook gewoon leuk!

Investeren in medewerkers

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. Hierin staan niet alleen de vaste opleidingen vermeld, zoals
EHBO en BHV, maar ook vakinhoudelijke opleidingen op het gebied van bijvoorbeeld
zwemmen, fitness, communicatie en gastvrijheid of noodzakelijke trainingen, zoals een
overvaltraining.
Daarnaast werken we sinds 2018 met het Duurzaam Inzetbaarheidsplan. In dit plan
ontwikkelen wij projecten om onze medewerkers vitaal te houden voor nu én in de
toekomst. De projecten variëren van het beschikbaar stellen van een preventief medisch
onderzoek tot het voeren van fitgesprekken (het nieuwe beoordelen), bedrijfsfitness, een
kijkje in elkaars ‘keuken’ of ‘stoppen met roken’ cursus. Een werkgroep van medewerkers
uit de vier accommodaties houdt zich regelmatig bezig met het opzetten van nieuwe
projecten.
Tot slot werken alle accommodaties met een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) om
de veiligheid van onze medewerkers te waarborgen.

Tevredenheid van medewerkers

Eind 2018/ begin 2019 is er onder de medewerkers een medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) gehouden. Met een respons van 65,3% en een gemiddelde score van een 7,9
werd Sportfondsen Rotterdam in zijn geheel goed beoordeeld. Onze medewerkers zijn
vooral trots op de sfeer en cultuur, klantgerichtheid en samenwerking. Daarnaast zijn er
uiteraard ook enkele verbeterpunten, zoals de communicatie, ontwikkeling, beoordeling
en beloning. Samen met de organisatie Effectory is een plan van aanpak opgesteld om in
de toekomst een nog hogere score te halen.
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Social Return On Investment (SROI)

Social return draagt bij aan een economisch en sociaal, gezondere stad. In Rotterdam
woont een groot aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente
Rotterdam streeft er dan ook naar om zoveel mogelijk mensen zonder werk en een
afstand tot de arbeidsmarkt aan een betaalde baan te helpen. Onze accommodaties
steunen dit streven en bieden arbeidsplaatsen, werkervaringsplaatsen en stageplaatsen
aan voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarvoor werken zij al drie
jaar nauw samen met het WerkgeversServicepunt Rijnmond, die de werving en
selectie voor de accommodaties doet. Inmiddels werken op verschillende afdelingen,
zoals receptie, facilitaire dienst, de administratie en de communicatie een tiental medewerkers met een Wajong uitkering.

Snel en makkelijk communiceren

We motiveren onze medewerkers en onze organisatie om ‘bij de tijd’ te blijven. Zo maken we niet alleen gebruik van een volautomatisch roostersysteem, maar kunnen onze
medewerkers sinds maart 2019 ook gebruik maken van de Sportfondsen Rotterdam
Personeelsapp. In deze app vinden onze medewerkers, naast hun personeelsdossier en
loonsheets, alle informatie over hun accommodatie en Sportfondsen Rotterdam. Denk
hierbij aan bestanden als het personeelsreglement, calamiteiten- en toezichthoudplan,
cao stukken en memo’s.
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Hoe waarborgen wij onze kwaliteit?
Wij bieden onze
bezoekers graag een
verwachtingsvol en
kwalitatief bezoek.
Om dit te kunnen
realiseren laten onze
accommodaties zich
regelmatig toetsen en zijn
zij in het bezit van
diverse keurmerken en
certificaten.
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Keurmerken en certificaten
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 weten regelgeving.
Daarnaast zijn de baden in het bezit van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Daarmee
mogen zij officieel examens afnemen voor de diploma’s van het Zwem-ABC. Een goede
zaak voor onze zwemlesklanten.
Een belangrijk certificaat voor de veiligheid van onze zwembadbezoekers is het Blue
Cap-certificaat. The Blue Cap Foundation zet zich in voor veilige zwembaden en dan met
name veilige roosters. Onze baden hebben ook dit certificaat in hun bezit.
Tot slot hebben zowel Zevenkampse Ring als ook Oostervant het VSG keurmerk voor
sporthallen in hun bezit.

Wat doen wij aan onderhoud en behoud?
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. Ook de accommodaties die inmiddels bijna 40 jaar zijn, zien er nog altijd top uit en voldoen nog steeds aan de eisen van de huidige tijd.
In het Van Maanenbad 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.

Onderhoud Oostelijk Zwembad

Onderhoud Oostervant

Bij het Oostelijk Zwembad lag tot begin 2020 een uitdaging met betrekking tot Roest
Vast Staal (RVS) in zwembaden. Samen met de gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling (de eigenaar van het pand) en Bouw en Woning Toezicht zijn in 2019 al zoveel
mogelijk rvs-bouten vervangen door duplex-bouten. Daarnaast zijn de startblokken
vervangen, is er een nieuwe verplaatsbare trap geplaatst en heeft groot onderhoud
aan het douchesysteem plaatsgevonden. Tevens is de jarenlange lekkage in een van
de buitenmuren verholpen. Omdat het bad duurzaamheid hoog in het vaandel heeft
staan, is de verlichting van alle plafonnieres vervangen door ledverlichting. Tot slot is
de dakbeveiliging aangepast, omdat er regelmatig werkzaamheden op het dak uitgevoerd moeten worden. Hiervoor hebben een tweetal medewerkers ook een cursus
‘daklopen’ gevolgd.

Tijdens de zomer is onderhoud gepleegd aan de vloer in de horeca en het schilderwerk
in de accommodatie. Ook werd de personeelsruimte gerenoveerd en heeft het Sportlokaal een facelift gekregen met een nieuw toestel, nieuwe vloer en visuals. Daarnaast
werd eind 2019 begonnen met de verbouwing van het Oostervantplein volgens de
Pleinvisie. Hierbij worden de entree en het terras compleet vernieuwd. Verwacht wordt
dat de werkzaamheden begin 2020 klaar zijn.

Onderhoud Van Maanenbad
In 2019 heeft er vooral regulier onderhoud plaatsgevonden. Zo werden de scharnieren
van de wisselcabines vervangen, de stalen buitenpuien geschilderd en de tl buizen in de
zwemzaal vervangen. Gedurende het jaar zijn de perronvloeren enkele keren
behandeld door Slipstop B.V. om te zorgen dat de vloeren niet glad worden.

Energieverbruik 2019
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Onderhoud Zevenkampse Ring
In 2019 werd Zevenkampse Ring nog verder verduurzaamd. Zo is warmteterugwinning
vanuit het douchewater gerealiseerd door het zwembadwater op te warmen via een
ringleiding die door de buffer van het douchewater loopt. Dit betekent dat we slechts
4°C extra hoeven bij te stoken om het zwembadwater op een mooie 30°C te krijgen.
Daarnaast is het zwembaddak vernieuwd, waardoor er minder warmteverlies is. Bovendien zijn er totaal 366 extra zonnepanelen op het zwembaddak geplaatst.

8226 GJ

233.280 gas

1.811.756 Kwh

41.449 M3

Samenkomen is een begin; bij elkaar blijven is
vooruitgang; samenwerken is succes.
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De maatschappij, dat zijn wij...
Op meerdere vlakken doen onze accommodaties hun best om hun maatschappelijke
verantwoording te nemen. Zo organiseren de accommodaties regelmatig (extra)
activiteiten en nemen zij deel aan bijzondere projecten, zoals Week van de Pleegzorg.

Duurzaam ondernemen

Gemeente
Rotterdam

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 voor het 9e jaar in het bezit van
een gouden Green Key. Ook de andere accommodaties zijn bezig met de aanvraag van
de Green Key.

Sportbedrijf
Rotterdam

Leveranciers

Daarnaast zijn al onze accommodaties in het bezit van het MVO-certificaat.

Samenwerking met partners

Wij werken veel samen met sociale partners, maatschappelijke organisaties en
verenigingen. Enkele organisaties zijn:

•
•
•
•
•
•

RADAR
Stichting DOCK
CVD
Pameijer
Zwemgym
Leger des Heils

Oostelijk
Zwembad

Sportfondsen
Nederland

Van
Maanenbad
SPRZ

SPORTFONDSEN
ROTTERDAM
Rotterdam
Pas

Recreatie
centrum
Oostervant

Recreatie
centrum
Zevenkampse
Ring

Onze accommodaties zijn ook de thuisbasis voor een groot aantal verenigingen die wekelijks van het zwembad of de sportzalen gebruik maken. Verenigingen zijn de kern van
de wijk en zorgen voor verbinding. Wij werken daarom nauw samen met de verenigingen
om alle inwoners van Rotterdam een passend aanbod te kunnen doen.

Gezonde kantine

Onze accommodaties vinden een gezond voedingsaanbod en een gezonde uitstraling
belangrijk. Daarom werken ze volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn
opgesteld door het Voedingscentrum. Ze maken hiermee de gezonde keuze de
makkelijke keuze. Zevenkampse Ring heeft het bronzen certificaat van de Gezonde
kantine reeds in haar bezit. In 2o19 zijn ook de andere accommodaties begonnen met het
aanpassen van hun assortiment volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum, zodat
ook zij in 2020 in aanmerking komen voor het bijbehorende certificaat.
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Stads
ontwikkeling

One Fit

WSP

Aanmoediging om te bewegen

Toegankelijk stemmen

Daarnaast hebben onze accommodaties in 2019 en begin 2020 in samenwerking met
Perry Sport een bijzonder sportevent aangeboden. Bij de ene accommodatie lag hierbij de nadruk op één aquasport activiteit, bij de andere accommodatie op meerdere
aquasport activiteiten. Perry Sport zorgde voor het informeren en werven van deelnemers en bood hen hierbij een mooie goodie bag aan.

Samenwerking gemeentelijke diensten

Onze accommodaties trachten op meerdere vlakken de inwoners van Rotterdam aan het
bewegen te krijgen. Een van die manieren is het aanbieden van activiteiten via OneFit.
Deze organisatie biedt mensen de mogelijkheid op vertoon van één pas te sporten bij
meerdere aangesloten locaties binnen de stad.

Accommodaties rookvrij

Onze accommodaties zijn een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende
kinderen. We geven kinderen graag het goede voorbeeld. Daarom zijn al onze
accommodaties rookvrij. Op deze manier proberen wij de jeugd te beschermen tegen
de verleiding om te gaan roken en het schadelijke meeroken en bieden wij iedereen een
gezonde en veilige sportomgeving. Met rookvrije accommodaties willen we bijdragen
aan het realiseren van een Rookvrije Generatie. Een generatie kinderen die zélf kan en zal
kiezen voor een gezonde, rookvrije toekomst. Dit geldt ook voor het buitenbad van het
Van Maanenbad.

Landelijke campagne zwemveiligheid NRZ

Van 17 april tot 17 mei 2019 vond de eerste Nationale Maand van de Zwemveiligheid
plaats. Deze campagne werd geïnitieerd door de Nationale Raad Zwemveiligheid en
was gekoppeld aan het kennisproject NL Zwemveilig. Met de campagne werd extra
aandacht gevraagd voor het belang van de zwemveiligheid van iedereen in Nederland. Onderdeel van deze campagne was de lancering van de Nationale ZwemChallenge, een nieuw concept om de zwemveiligheid op een uitdagende manier te
testen. Onder het motto van ‘Heel Nederland zwemveilig’ namen ook onze baden
deel aan de campagne, die deels gericht was op algemene voorlichting gericht op
alle Nederlanders en deels uit specifieke voorlichting gericht op mensen voor wie het
risico op verdrinking relatief hoger is.

Rotterdam zwemt

Sportfondsen Rotterdam vindt haar rol binnen de Stichting Promotie Rotterdamse
Zwembaden (SPRZ) een belangrijk onderdeel van het maatschappelijk ondernemen. Door onze samenwerking met de zwembaden van Sportbedrijf Rotterdam 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 en het promoten van het zwemmen in het algemeen.

9

Op 23 mei 2019 werden de Europese verkiezingen gehouden. Stemgerechtigden
konden op deze datum de Nederlandse kandidaten voor het nieuwe Europees
Parlement kiezen. Oostervant, Zevenkampse Ring en het Van Maanenbad werden
ingericht als Stemlokaal, waardoor stemgerechtigden ook hier terecht konden voor
het uitbrengen van hun stem. Op deze manier is het stemmen toegankelijk en laagdrempelig voor zoveel mogelijk mensen.

Uiteraard vindt er ook een nauwe samenwerking plaats met gemeentelijke diensten als Jeugd, Onderwijs en Samenleving, de Rotterdampas, Sport Support en het
Jeugdvakantiepaspoort.

€1 FairCare Business Team

Sporten moet voor iedereen lokaal toegankelijk zijn. Ook voor de 1,7 miljoen mensen
met een beperking. Omdat wij sporters met een handicap een warm hart toedragen
zijn wij lid van het Business Team van het Fonds Gehandicaptensport. Voor slechts
€ 1 per dag geven wij steun aan sporters met een handicap.

Ook voor andere doeleinden

Met name het Oostelijk Zwembad en het Van Maanenbad zijn populair voor fotoshoots en exposities. Het aantal aanvragen is groot. Door het monumentale karakter
van de baden zijn zij ook in trek als filmlocatie voor commercials, documentaires
en films. Zo werd in 2019 een commercial voor Mc Donalds opgenomen in het Van
Maanenbad en een commercial voor Vodafone in het Oostelijk Zwembad.

Bijzonderheden accommodaties 2019
RECREATIECENTRUM ZEVENKAMPSE RING,

duurzaam voor mens en milieu
Altijd een belevenis

Zevenkampse Ring blijft de slogan ‘Altijd een belevenis’ eer aandoen. Het hele jaar organiseert het
zwembad volop activiteiten voor jong en oud. Van een game- en expeditieweek voor de jeugd tot een
gezellige natuurwandeling en brunch voor senioren. Hierbij wordt ook de samenwerking met andere
partijen graag aangegaan, zoals Moved by Soeto, welzijnsorganisaties Buurtwerk, Laurens en
Stichting Aafje.

Play (W)All
In 2019 introduceerde Zevenkampse Ring de Play (W)All. Een wand met interactieve projecties, een
meeslepend lichtsysteem en een goede geluidsinstallatie, waarop een ruim aanbod aan sport en spel
wordt aangeboden. En je op een unieke manier goed bezig bent voor lichaam én geest. Wetenschappelijk is aangetoond dat bewegen, denken en spelen een positief effect hebben op het lichaam. Zeker
als je ouder wordt. Met de Play (W)All worden onze bezoekers zowel fysiek, als ook mentaal en sociaal
geprikkeld.
Naast dat de Play (W)All is ingericht voor ouderen en hierbij oefeningen en spellen centraal staan,
gebaseerd op de algemene bewegingen uit het dagelijks leven, is de Play (W)All ook ingericht voor
kinderfeestjes. De Play (W)All is daardoor geschikt voor jong en oud.
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HET VAN MAANENBAD,

nummer één zwembad van Nederland
Weer een mooi seizoen
Sinds 2002 houden we exact bij hoeveel bezoekers er in ons buitenbad komen. Afgelopen jaar waren dat er 24.915. Dat is 6.000
minder dan de topzomer van 2018. Daarmee komt de zomer van 2019 op de tweede plaats. Dit jaar was de topdag dinsdag 23 juli
met totaal 2.005 bezoekers gevolgd door woensdag 25 juli met 1.921 bezoekers. De topdag was zelfs zo druk dat het bad tijdelijk
haar deuren moest sluiten. Op 26 september werd het buitenseizoen weer afgesloten met de succesvolle 010 Dog Parade Pool
Party. Er waren ruim 75 honden die al dan niet met veel plezier met hun baasje in het water plonsden.

Zwembadbrancheaward
In 2019 mocht het zwembad voor de 2e keer op rij de Zwembadbrancheaward voor beste zwembad van Nederland in de categorie
100 tot 200.000 bezoekers in ontvangst nemen. Dé award binnen de zwembadbranche die bewijst dat een zwembad uitblinkt op
één of meerdere fronten. De publieksprijs is gebaseerd op een klantenonderzoek dat tussen mei en september werd uitgevoerd
door de Zwembadbranche. Ruim 100 gasten beoordeelden het Van Maanenbad op 20 punten. Naast gastvrijheid, veiligheid en
hygiëne werden ook de zwemlessen en de horeca beoordeeld. Dat resulteerde in een mooi, gemiddeld cijfer van 8,7.

Trouwen in het zwembad
Voor de 1e keer in de geschiedenis van het zwembad vond er een zeer bijzondere gebeurtenis plaats in het bad, nl. een trouwerij
op de bodem van het instructiebad. Speciaal voor deze gelegenheid hadden de medewerkers het bad leeg laten lopen en ingericht
als ‘trouwzaal’. De bruiloft haalde het lokale en landelijke nieuws.
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HET OOSTELIJK ZWEMBAD,

een monumentaal zwembad met modern aanbod
Situatie Beatrixbad
Ook in 2019 is getracht om voldoende financiën bij elkaar te krijgen om het Beatrixbad te heropenen. Ondanks de lobby
bij diverse grote fondsen, zoals de Stichting Droom en Daad en het feit dat er een aantal financiële toezeggingen zijn
gedaan, heeft dit helaas nog niet geleid tot het benodigde budget.

Meer activiteiten
Om ook de jongere bezoekers van het zwembad iets meer te bieden organiseerde het bad in 2019 extra activiteiten,
zoals een Valentijnsdisco, Fruitweek, Halloweendisco en Zeemeerminzwemmen. Daarnaast focust het bad zich op de
aquasporters en kon deze doelgroep ook in 2019 weer deelnemen aan verschillende aquasport activiteiten,
zoals de Aqua Try Out, Aquaslank en de nieuwe Techniek- en Conditietraining.
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RECREATIECENTRUM OOSTERVANT,

multifunctioneel in hartje stad
Toekomst Oostervant

Reeds in 2018 is gestart met een onderzoek naar de toekomst van Oostervant. De gemeente Rotterdam heeft in 2019
opdracht gegeven voor een schouw om te kijken wat nodig is om de komende twintig jaar open te blijven. Er zijn nog
steeds 3 opties:
1.
Verplaatsen. Oostervant gaat weg op zijn huidige plek en verrijst opnieuw op het Henegouwerplein. De huidige
locatie zou dan gebruikt kunnen worden voor woningbouw. Het Henegouwerplein is op dit moment echter
een groengebied.
2.
Renoveren.
3.
Splitsen. De sporthal en horeca van de accommodatie blijven staan en het zwembad verhuist naar een andere
locatie. Er is uit de planningsnorm gebleken dat er behoefte is aan een groter bad, omdat er een tekort aan
zwemwater is aan de noordkant van Rotterdam.

Verhuur aan anderen
Per 1 april verhuurt Oostervant 3 ongebruikte ruimtes aan duikschool Souldivers, die voorheen een winkel hadden aan
de ‘s Gravendijkwal, maar nu domicilie hebben in Oostervant
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Bezoekcijfers 2019
Bezoek zwembad 2019
					Noord			Oost			Zevenkamp		Oostervant
Zwemles				25.760			26.312			50.568			38.811
Recr. Zwemmen				75.558			38.879			59.817			43.580
Doelgroepen				9.197			10.444			12.797			9.226
Schoolzwemmen				33.633			44.139			46.659			35.061
Verenigingen				35.359			34.828			11.938			24.118
Totaal					179.507			154.602			181.779			150.796

Bezoek sporthal 2019
Verenigingen										60.835			11.417
Onderwijs										12.425			60.000
Activiteiten en evenementen								821			2.796
				
Totaal											74.081			74.213
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In het hart dat gelukkig is, ontspringt een
fontein, die water van omhoog uitstort en
mettertijd bloemen en vruchten voortbrengt.

Sportfondsen Rotterdam
Recreatiecentrum Zevenkampse Ring
Van Maanenbad
Oostelijk Zwembad
Recreatientrum Oostervant
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