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Voorwoord
2018 was voor Sportfondsen Rotterdam een prachtig 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 bijzonder karakter. En iedere specifieke accommodatie levert op zijn manier een bijdrage aan
de vitaliteit van de Rotterdammers.
We zijn 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, 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 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 WerkgeversServicepunt Rijnmond, RADAR en Sagènn.
Met name op het gebied van het sociaal domein vonden er in 2018 weer vele positieve ontwikkelingen plaats. Omdat wij lokaal goed op de hoogte zijn wat er speelt hebben wij in 2018 de synergie tussen sport- en maatschappelijke organisaties verder kunnen versterken. Zo zijn er inmiddels twee 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.
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Ook in 2018 zijn wij bij de vele ontwikkelingen in Rotterdam nauw betrokken geweest. Zo waren wij actief betrokken
bij de gebiedsontwikkeling van het Oostervantplein in samenwerking met Stadsontwikkeling, Woonstad, de gebiedscommissie en CVO en zijn wij aangesloten bij het afstemmingsoverleg Zwembaden Rotterdam.
Door de samenwerking met de Stichting Promotie Rotterdamse Zwembaden, Sportbedrijf Rotterdam, Rotterdam
Topsport en Rotterdam Sport Support is het mogelijk geweest om in 2018 meer mensen aan het bewegen te krijgen
en de sportparticipatie verder te vergroten.
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.
Wij zien de toekomst dan ook met het volste vertrouwen tegemoet. Graag willen wij iedereen bedanken die zich
heeft ingezet om 2018 tot een succesvol jaar te maken.

Hans Timmerman,
directeur

Totaal bezoek 2018 					848.973

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 gezonde leefstijl hebben we in het afgelopen jaar 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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Onze mensen
Bij Sportfondsen Rotterdam werken totaal circa 154
medewerkers (75,6 fte’s), waarvan 12 vrijwilligers. 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.

Social Return On Investment (SROI)

Social Return On Investment 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 achterstand op de arbeidsmarkt. Daarvoor werken zij al twee 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 Wajongers.

Vitale medewerkers voor nu en de toekomst

In 2018 is verder vorm gegeven aan het plan voor duurzame inzetbaarheid. In samenwerking met Drive
the Care Company is een handboek opgesteld, waarin
een projectplanning opgenomen is van 2018 t/m
2020. Deze projecten variëren van het beschikbaar
stellen van een preventief medisch onderzoek tot het
voeren van fitgesprekken (het nieuwe beoordelen).
Een werkgroep van medewerkers uit de vier accommodaties houdt zich bezig met het opzetten van de
projecten.

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Daarnaast voeren alle accommodaties regelmatig een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) uit. In 2018 heeft
Zevenkampse Ring haar RIE vernieuwd in samenwerking met KIKK recreatie. In 2019 zullen de andere drie accommodaties volgen.

Snel en makkelijk communiceren

We motiveren onze medewerkers om ‘bij de tijd’ te blijven. Niet alleen maken we gebruik van een volautomatisch
roostersysteem, Korton (voorheen WorkforcePro), vanaf september 2018 is ook gestart met de ontwikkeling van
een eigen personeelsapp. Deze app wordt in maart 2019 gelanceerd. In de app vinden onze medewerkers alle informatie van hun accommodatie en Sportfondsen Rotterdam, die het uitvoeren van hun werkzaamheden vergemakkelijkt. Denk hierbij aan bestanden als het personeelsreglement, calamiteitenplan en toezichthoudplan, cao
stukken, nieuws, agenda en uiteraard hun persoonlijk dossier.

Cijfers medewerkers

Gemiddelde
leeftijd

42
Totaal aantal
mannen

Totaal aantal
vrouwen

55

99

Totaal aantal
medewerkers

+

154

“Het zijn niet
de grootste
organistaties die
overleven en ook niet
de meest erkende.
Het zijn
organisaties met
optimaal wendbare
medewerkers die
daardoor het beste
reageren op
veranderingen,
die overleven”

Charles Darwin
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Veilig, schoon en gastvrij
Onze accommodaties bieden hun bezoekers graag een hoogwaardig 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.

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 wet- en regelgeving.
Ook 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 Sporthal keurmerk in hun bezit. Oostervant heeft dit
keurmerk in 2018 uitgereikt gekregen. Zevenkampse Ring had
dit keurmerk al behaald in 2017.

The Blue Cap
Foundation zet
zich in voor
veilige zwembaden
en dan met name
veilige roosters.

Mystery guest

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. Tevens krijgen onze accommodaties minimaal 3 keer per jaar een bezoek van mystery guests. De mystery guest beoordeelt onze baden
op verschillende punten, van (digitale) toegankelijkheid tot aan de gastvrijheid van onze medewerkers. We zijn
er dan ook trots dat onze baden afgelopen jaar goed beoordeeld werden door de verschillende mystery guests.

Betere vindbaarheid

Begin 2018 is een start gemaakt om de online vind- en zichtbaarheid van de accommodaties te vergroten.
Potentiële klanten gebruiken steeds vaker zoekmachines als Google om informatie over producten en
diensten te vinden. Daarnaast gebruiken veel mensen Social Media zoals Facebook en Instagram. In
samenwerking met Clickables heeft er een zoekmachine optimalisatie plaatsgevonden en zijn er diverse
online campagnes ingericht.

Dit heeft geresulteerd in een betere vind- en zichtbaarheid op Google, een
verhoogde respons naar de websites en meer interactie op Facebook.
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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 alle zaken opgelost. Alleen ligt
er bij het Oostelijk Zwembad nog een uitdaging. Samen met Stadsontwikkeling, de eigenaar van het pand
en Bouw en Woningtoezicht wordt gekeken hoe wij het laatste punt kunnen afhandelen.
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Energieverbruik
Oostelijk Zwembad

In het 1e kwartaal van 2018 heeft er in het Oostelijk
Zwembad veel onderhoud plaatsgevonden aan de kelder
vanwege wateroverlast. Door de hoge grondwaterstand
sijpelde het water via de muren naar binnen. Inmiddels zijn de muren geïmpregneerd. In mei werd de oude
schoorsteen van het zwembad gerestaureerd en van
nieuwe voegen voorzien. In de zomer van 2018 werden
alle kleedcabines opnieuw geverfd en werd er een UV-filter in de machinekamer geplaatst. Op deze manier heeft
het Oostelijk Zwembad het gebonden chloorgehalte in
het water nog verder kunnen verlagen.

8.591 GJ

Van Maanenbad

In de voorjaarsvakantie was Het Van Maanenbad een
week gesloten voor werkzaamheden vanwege een
nasleep uit de restauratie. De terrazzovloeren werden
deels vervangen en geschuurd, badranden werden aan
de onderzijde rondgeslepen, de overloopgoot werd gecoat, de leidingen van de douches en dubbelglas werden
vervangen, kolommen werden geïnspecteerd en de toiletvloeren afgewerkt. Daarmee kwam er een eind aan
een langslepende periode en kan het zwembad zich nu
concentreren op regulier onderhoud.

Oostervant

216.126 Gas

In 2018 werd SportLokaal in Oostervant gerenoveerd.
De muren werden geschilderd, er werd geïnvesteerd in
ledverlichting en zowel de fitness- als trainingsruimte
kregen een nieuwe uitstraling. In de zomervakantie zijn er
verschillende onderhoudswerkzaamheden verricht. Er is
onder meer ledverlichting in de horeca en de bowlingbanen geplaatst, de kleedkamers van het SportLokaal zijn
aangepakt en er is het nodige tegelwerk in het zwembad
gedaan.

Zevenkampse Ring

In Zevenkampse Ring zijn in 2018 de whirlpool en
aankleedtafels voor de baby’s en peuters vernieuwd.
Ook de kinderhoek is vernieuwd met leuke, nieuwe uitdagende spelen in het thema van de Rotterdamse haven. De bezoekers waarderen het plezier wat de kinderen
hiermee beleven en de wachtende ouder vindt het een
pré. Daarnaast zijn de deuren van de lockers vervangen
en gebruiksvriendelijker gemaakt, hebben er aanpassingen aan de aanzuigingen van de pompen plaatsgevonden
en heeft de entree meer een sportbeleving gekregen
door de plaatsing van grote fotodoeken. Tot slot vonden
enkele kleine onderhoudswerkzaamheden plaats.

Verbruikscijfers energie van
onze 4 accommodaties

1.767.864 Kwh

42.083 M3

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 hun 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, Pameijer en Zwemgym.

Fotoreportage ‘Het leven achter de zwemmer
in beeld’

Van juni t/m oktober was de foto expositie Dubbelleven ofwel ‘Het leven achter de zwemmer in beeld’ in
de accommodaties te bezichtigen. De maanden voorafgaand aan de expositie maakte Jan Pott, manager van
het Van Maanenbad, portretten van bezoekers van de
vier baden. Thuis, op het werk en in het zwembad. Het
idee kwam van Hans Timmerman, directeur van Sportfondsen Rotterdam. Hij zag op internet de reportage
van Judy Starkman, een fotografe die zwemmers in
een buitenbad én in hun dagelijks leven fotografeerde.
Hans dacht meteen aan de Rotterdamse Sportfondsenbaden waar jaarlijks zo’n 1 miljoen bezoekers over
de vloer komen. “Sommigen daarvan kennen we goed.
De meesten toch alleen van het zwemmen. In het
zwembad is iedereen gelijk. In zwembroek zie je niet
wat iemand in het dagelijks leven doet. Je wordt toch
nieuwsgierig”. Het werd een gevarieerde en verrassende serie.

Sportstimulans

In 2018 hebben de accommodaties hun samenwerking met de organisatie OneFit verder voortgezet. 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.

Accommodaties rookvrij

Onze accommodaties zijn een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. We geven kinderen
graag het goede voorbeeld. Daarom zijn onze accommodaties rookvrij. Zo 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. In 2019 hebben
zowel het Van Maanenbad, inclusief het buitenbad, als Zevenkampse Ring het certificaat voor een geheel rookvrije accommodatie behaald. In 2019 zullen ook het Oostelijk Zwembad als Oostervant volgen.

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 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. In 2018
organiseerden de zwembaden gezamenlijk een Open Zwembaddag. Tijdens deze dag zetten alle Rotterdamse
zwembaden tussen 12.00 en 17.00 uur hun deuren open en boden zij een bijzonder programma aan, waarbij inwoners konden ervaren wat het zwembad voor hen te bieden heeft. Bezoekers konden onder meer terecht voor
rondleidingen, demo’s, clinics en vrijzwemmen. Ook waren de baden weer te vinden bij de Wereldhavendagen.
Samen met het Sportbedrijf Rotterdam was er een groot sportplein gecreëerd, waar ook een heus zwembad
geplaatst was, waar kinderen kennis konden maken met de duiksport.

Toegankelijk stemmen

Zowel bij Oostervant, Zevenkampse Ring als het Van Maanenbad was in 2018 een StemLokaal ingericht en konden mensen terecht voor het uitbrengen van hun stem voor de gemeenteraadsverkiezingen. 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,
							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. Enkele evenementen die een groot succes waren afgelopen jaar waren het discozwemmen, de diverse themaweken, de Aqua Try Out en de Jeugdtriathlon.

Sea Scooter Party

In 2018 introduceerde Zevenkampse Ring de Sea Scooter Party. Met de Sea Scooter manoeuvreren kinderen onder
water langs verschillende hindernissen en parcours. Het nieuwe kinderfeest werd al snel populair en inmiddels
dient het feest op tijd geboekt te worden.

Gezond 010

In 2018 mocht Zevenkampse Ring in samenwerking met Team Fit het bronzen certificaat voor de Gezonde kantine in ontvangst nemen. In samenwerking met Gezond010 maakte de accommodatie het assortiment gezonder en
maakte zij de bezoekers bewust van het belang van gezonde voeding. Een onderdeel van Gezond010 was de deelname aan de Food Challenge010. Tijdens een Experimenteerweek werden ideeën over gezonde producten getest bij
bezoekers en medewerkers, zodat zij makkelijker verantwoorde keuzes kunnen maken.
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Lang zullen ze leven

Gezond ouder worden willen we allemaal. Het
is hierbij geen geheim dat bewegen belangrijk
is. Naast dat het helpt om een goede conditie
te behouden, zorgt het er ook voor dat je je lichamelijk en mentaal fitter voelt en verlaagt
het de kans op (chronische) ziektes. Bovendien
zorgt samen bewegen voor sociale contacten
en het verlagen van de eenzaamheid onder ouderen. Zevenkampse Ring heeft zich daarom in
2018 verder gericht op activiteiten voor senioren. Naast de populaire, jaarlijkse Paas- en Kerstbrunch en de natuurwandeling biedt Zevenkampse Ring sinds 2018 ook Seniorengym aan.
Daarmee komt het aantal activiteiten voor
senioren op zes. Om te zorgen dat senioren zo
laagdrempelig mogelijk aan deze activiteiten kunnen deelnemen is de Fit & Vitaalpas in het leven geroepen. Met deze pas
kunnen ouderen voor slechts € 19,95 per
maand onbeperkt deelnemen aan alle seniorenactiviteiten. Daarnaast werkt de accommodatie nauw samen met Buurtwerk,
Stichting Aafje en Laurens om de seniorenactiviteiten te promoten.

Bezoekcijfers
Zwembad
Zwemles			

52.994

Recreatief zwemmen

61.548

Doelgroepen		

10.523

Schoolzwemmen

46.779

Verenigingen		

10.708

Totaal bezoekers zwembad

182.572

Samenwerking met
andere organisaties

Ook qua samenwerkingen
heeft Zevenkampse Ring
afgelopen jaar weer niet
stilgezeten. In 2018 ging
de accommodatie onder
meer een samenwerking
aan met Quiet, een organisatie voor mensen die
in armoede leven. Via dit
digitale systeem krijgen
Quiet-members producten
en diensten aangeboden
die ze normaal gesproken niet kunnen betalen.
Zevenkampse Ring biedt
hier bijvoorbeeld een kinderfeest,
Aquafitnessactiviteiten,
free cards, koffie en koek
aan. Daarnaast vindt de
taalcursus van Buurtwerk
wekelijks plaats in Zevenkampse Ring.

Quiet
maakt
lawaai
voor
stille
armoede.
Help je
mee?

Bezoekcijfers
Sporthal
Verenigingen			

61.496

Onderwijs

34.073

Activiteiten / evenementen		
Totaal bezoekers sporthal

429
95.998

Het Oostelijk zwembad,
							continue in beweging
In 2018 vond er een aantal leuke evenementen in het Oostelijk Zwembad plaats. Zo maakten renners van de Rotterdam Urban Trail kennis met het zwembad tijdens hun loopronde door het bad, was er een Halloweendisco, vonden
de Rotterdamse schoolzwemkampioenschappen plaats en bood het Oostelijk Zwembad gedurende 6 weken een
speciaal zomervakantieprogramma aan. En er waren nog meer activiteiten.

•

EEN GEZELLIGE VALENTIJNS- EN SUMMERDISCO

•

EENFRUITWEEK IN JUNI WAARBIJ ALLE KINDEREN NA HUN ZWEMLES
EEN STUK FRUIT UIT KONDEN KIEZEN

•

ZEEMEERMINZWEMMEN IN DE HERFSTVAKANTIE

•

EN HET DIPLOMAZWEMMEN. IN 2018 HEBBEN 773 KINDEREN EEN
DIPLOMA ONTVANGEN, WAARVAN 332 A DIPLOMA’S , 280 B DIPLOMA’S
EN 161 C DIPLOMA’S. DIT GEEFT MOOI AAN DAT ER STEEDS MEER KINDEREN DOOR GAAN VOOR HUN C DIPLOMA EN ZWEMVEILIG ZIJN.

Heropening Beatrixbad

Inmiddels is er een aantal financiële toezeggingen gedaan om het Beatrixbad te kunnen heropenen. Helaas zijn
deze toezeggingen bij lange na niet voldoende. Het idee voor een snoezelbad wordt door veel bezoekers en organisaties omarmd, maar crowdfunding acties en andere financieringsmogelijkheden hebben nog niet geleid tot het
benodigde budget.
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Niet alleen zwemmen

Het Oostelijk Zwembad is populair voor fotoshoots en exposities. Het aantal aanvragen voor fotoshoots is groot.
Onder meer Hudson’s Bay hield in 2018 een uitgebreide fotoshoot in het bad. Ook vonden er 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. Door het monumentale karakter blijft het zwembad ook
populair als filmlocatie voor commercials, documentaires en films.
Op 5 september is de jaarlijksterugkerende Aqua Try out geweest. Hierdoor proberen wij klanten snel weer na de
grote zomervakantie terug te halen naar onze accommodatie.

Bezoekcijfers
Zwembad
Zwemles			

25.331

Recreatief zwemmen

37.851

Doelgroepen		

10.201

Schoolzwemmen

46.011

Verenigingen		

36.126

Totaal bezoekers zwembad

155.520

Het Van Maanenbad,
					parel in de stad
Het Van Maanenbad organiseerde in 2018 enkele kleine events voor haar bezoekers. Zo voerde de Stichting “ Yes
We care” in januari een gezondheidstest uit in het zwembad, gericht op taal en gezondheid. Ook werkte het Van
Maanenbad nauw samen met een aantal andere organisaties. De samenwerking met de Plus Supermarkt, gratis fruit voor alle bezoekers, bleef bestaan en met hen werden leuke acties bedacht. Daarnaast was er weer een
samenwerking met het Rode Kruis en werd de Serious Swim voor de 3e keer georganiseerd. Er werd ruim € 6.000
opgehaald voor het goede doel.

Zwembadbrancheaward

In 2018 deden het Van Maanenbad en Recreatiecentrum Zevenkampse Ring mee aan de Zwembadbrancheaward. Dé
award binnen de zwembadbranche die bewijst dat een zwembad uitblinkt op één of meerdere fronten. De publieksprijs was gebaseerd op een klantenonderzoek dat tussen mei en september werd uitgevoerd door de Zwembadbranche in de 159 deelnemende accommodaties. 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. Met dit goede resultaat werd het Van Maanenbad op dinsdag 9 oktober uitgeroepen tot beste zwembad van Nederland in de categorie 100 tot 200.000 bezoekers tijdens de nationale Zwembadbranchedag en dus mocht het team in Utrecht ‘het Gouden Zeepaardje’ in ontvangst nemen. Zevenkampse Ring
eindigde hier vlak achter op een mooie tweede plaats in dezelfde categorie. Twee Rotterdamse Sportfondsenbaden
aan de top van de Nederlandse zwembaden!
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Een uitzonderlijk seizoen

In 2018 kende het buitenbad van het Van Maanenbad een
ongekend mooi zomerseizoen. Met lange, zomerse dagen
was het buitenbad erg goed bezocht. Ruim 30.000 bezoekers
brachten een bezoek aan het enige buitenbad in de stad. Dit
is ruim boven het gemiddelde van circa 11.000 bezoekers per
seizoen. Wij zijn dan ook trots op het hele team dat al deze
mensen een mooie tijd in het buitenbad hebben bezorgd. Er is
door iedereen hard gewerkt om alles in goed banen te leiden en
de gasten een prettig verblijf te bezorgen. Het buitenseizoen
werd op 21 september weer afgesloten met de succesvolle 010
Dog Parade Pool Party. Er waren ruim 100 honden die al dan niet
met veel plezier met hun baasje in het water plonsden.

Kunst in het bad

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.

Olympisch zwemster
Madelon Baans
Zwemscholen en verenigingen

Zwemschool Your Personal Swim Coach verzorgt in het zwembad elementaire zwemlessen voor volwassenen die
de Nederlandse taal niet machtig zijn. Op deze manier willen wij bijdragen aan een betere zwemveiligheid van de
samenleving. Daarnaast is het Van Maanenbad de thuisbasis van een zevental verenigingen die wekelijks van het
zwembad gebruik maken. Verenigingen zijn de kern van de wijk en zorgen voor verbinding. Het zwembad werkt
nauw samen met de verenigingen om alle inwoners van Rotterdam een passend zwemaanbod te kunnen doen. Zo
laat het zwembad alle zwemlessen na het Zwem-ABC over aan de verenigingen. Tot slot verzorgt oud Olympisch
zwemster Madelon Baans regelmatig clinics voor de sportieve Rottterdamse zwemmers die hun techniek willen
verbeteren.

Bezoekcijfers
Zwembad
Zwemles			

25.994

Recreatief zwemmen

79.268

Doelgroepen		

8409

Schoolzwemmen

29.430

Verenigingen		

36.059

Totaal bezoekers zwembad

182.127

Recreatiecentrum Oostervant,
						geeft kleur aan je wereld
Henegouwerplein krijgt verder vorm

Na de ondertekening van het contract voor het Henegouwerplein in 2017, heeft Oostervant het doel een buitenomgeving
te creëren die uitnodigt tot spelen, sporten, bewegen en ontmoeten in 2018 verder vorm gegeven. Zo vond eind oktober het
Midfest plaats op het Henegouwerplein. Een festival voor jong en oud met als hoogtepunt de onthulling van het ‘heldenhuisje’. Het huisje op het Henegouwerplein kreeg een metamorfose met afbeeldingen van atlete Nelli Cooman, basketbalspeler Francisco Elson, ballerina Marjorie Oron, bokser Don Diego Poeder en voetballers Jean Paul Boëtius en Oussama Bouyaghlafen, Helden van eigen bodem die nationale en internationale roem verwierven. Jarenlang waren zij te vinden op het Henegouwerplein. Ook werd
het ‘heldenhuisje’op het Henegouwerplein ‘Huiskamer van de wijk’, waardoor ook binnenactiviteiten ontplooid konden worden.

Aqua Kickboxing

In 2018 introduceerde Oostervant Aqua Kickboxing; kickboxing in het water in combinatie met een Body Workout.
Een redelijk unieke les in Nederland, waar inmiddels veel animo voor is. De les wordt aangeboden als losse les of
in combinatie met een abonnement van SportLokaal. Op die manier probeert Oostervant ook de bezoekers van de
sportactiviteiten meer bij het zwembad te betrekken.

Jaarlijkse Wereldmarkt

Ook afgelopen jaar vond de jaarlijkse Wereldmarkt plaats. Een activiteit voor en door bewoners, waarbij kennis gemaakt kan worden met de verschillende werelden van Oostervant en bewoners met elkaar. Zo worden in de Smulwereld gerechten bereid door bewoners uit de wijk en helpen bewoners mee bij het begeleiden van activiteiten. Er
waren circa 600 bezoekers.

Zwemles voor dames

In 2018 was er veel vraag naar zwemles voor dames. Omdat dit een steeds groter wordende groep is heeft Oostervant een aantal extra lessen gecreëerd om nog meer volwassen dames zwemveilig te maken. Tevens is een
samenwerking gestart met stichting Radar (VMO) om nog meer vrouwen te informeren en de mogelijkheid te bieden
op zwemles te gaan.

Samenwerking

Samenwerken met andere partijen is steeds belangrijker. In 2018 is Oostervant een samenwerking aangegaan met
meerdere organisaties, waaronder:
•

•
•
•
•

JINC, een organisatie dat kinderen van 8 tot 16 jaar helpt aan een goede start op de arbeidsmarkt. Via het
JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten kan passen
en leren ze uiteindelijk solliciteren. Via meeloopstages in Oostervant maken ze kennis met diverse afdelingen.
Sagènn,
Unie van vrijwilligers (Fietsmaatje)
WMO Radar
HalftimeHoops (Francisco Elsom)

Bezoekcijfers
Zwembad
Zwemles			

34.247

Recreatief zwemmen

40.920

Doelgroepen		

11494

Schoolzwemmen

27.532

Verenigingen		

22.190

Totaal bezoekers zwembad

136.374

Toekomst Oostervant

Pas in 2019 zal er meer duidelijkheid zijn over de toekomst van Oostervant. Ondertussen hebben de initiatiefnemers
van Waterbron Middelland een plan gemaakt om meer groen en duurzaamheid in de wijk te krijgen.
In 2018 is gestart met een onderzoek naar de toekomst van Oostervant. Er zijn in principe 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.
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.

Andere ontwikkelingen

Andere ontwikkelingen in 2018 waren:
•
•
•
•

Invoering vernieuwde normeringen Zwem-ABC Nationale Zwemdiploma’s NPZ/NRZ
Verbeterpunten Klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren: telefonische bereikbaarheid, aanbod activiteiten,
informatievoorziening zwemles
SportLokaal buurtfitness van 200 naar 300 leden
Deelname SportExperience waarbij schoolkinderen 1x gratis konden deelnemen aan één van de activiteiten:
peutergym, snorkelen, kinderyoga (Omiyoga), taekwondo (Ata Olympic) en puppyswing (De Klerk)

In 2018 is
gestart met
een onderzoek
naar de
toekomst van
Oostervant.
Bezoekcijfers
Sporthal
Verenigingen			

34.164

Onderwijs

60.000

Activiteiten / evenementen		
Totaal bezoekers sporthal

2218
96.382

“Niemand
is zo
slim
als wij
allemaal ”
Ken Blanchard.
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