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Voorwoord
Sportfondsen Delft zet zich in voor de vitaliteit van de inwoners van de gemeente Delft. Bewegen
speelt hierbij een grote rol. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal.
Sportfondsen Delft heeft hiertoe een organiserende, verbindende en faciliterende taak.
Met ons aanbod van zwemactiviteiten bereiken wij een brede doelgroep.
Sportfondsen Delft heeft in overleg met de gemeente besloten dat op 31 december 2018, één
van onze accommodaties, het Zwem- en Squashcentrum Delft, haar deuren heeft moeten sluiten.
Het Zwem- en Squashcentrum was een goede, maar gedateerde accommodatie. De sluiting van
het zwembad is ook noodzakelijk in verband met de ruimtelijke ontwikkelingen. Op de locatie van
het huidige Zwem- en Squashcentrum is nieuwbouw van de Jan Vermeerschool gepland.
De huidige locatie van de Jan Vermeerschool is de beoogde locatie voor een nieuwe
zwemvoorziening. Aangezien de locatie van het Zwem- en Squashcentrum als eerste beschikbaar
moet komen, was sluiting van het Zwem- en Squashcentrum onontkoombaar.
Gevolg hiervan is dat Delft tijdelijk minder zwemwater heeft. De sluiting van het Zwem- en
Squashcentrum is een eerste stap richting de bouw van één nieuw zwembad in Delft , als
vervanging van het Sportfondsenbad Weteringlaan en het Zwem- en Squashcentrum Delft.
Uitgangspunt daarbij is dat de nieuwe zwemvoorziening evenveel m2 zwemwater zal bevatten
als beide zwembaden gezamenlijk. In de toekomst beschikt Delft dus weer over hetzelfde m2
zwemwater. De nieuwe zwemvoorziening opent naar verwachting begin 2025 haar deuren.
Vooralsnog heeft het Sportfondsenbad aan de Weteringlaan in 2019 aanpassingen gedaan om
zoveel mogelijk inwoners van Delft de gelegenheid te bieden te kunnen blijven zwemmen.
De toekomst zien we met vertrouwen tegemoet en wij willen iedereen bedanken die zich heeft
ingezet om 2019 tot een succesvol jaar te maken.

Beleid en Strategie
Het beleid en strategie van het Sportfondsenbad Delft is afgestemd op de eisen, verwachtingen
en mogelijkheden van hun opdrachtgever (gemeente), bezoekers en leveranciers.

Missie
Het Sportfondsenbad Delft is voor iedereen toegankelijk en staat garant voor plezier en
ontspanning in een veilige en schone omgeving met kwalitatief hoogwaardige faciliteiten en een
breed aanbod van activiteiten en verantwoorde begeleiding.

Visie
Een innovatieve toonaangevende organisatie die zich positief onderscheidt als dienstverlener
in de sport, welzijns- en recreatiebranche met als uitgangspunt maatschappelijk ondernemen
binnen de financiële kaders waarin wij ook onze medewerkers uitdagend werk bieden.

Kernwaarden
Professionaliteit
Wij hebben professionaliteit hoog in het vaandel staan. Kwaliteit heeft de hoogste
prioriteit bij alles wat we doen. Dit doen wij door met elkaar samen te werken, ons
klantgericht en vriendelijk, maar ook consequent op te stellen. Door in ontwikkeling
te blijven en pro-actief te reageren.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Bij onze bedrijfsvoering houden wij rekening met de effecten op de maatschappij.
Door energie milieuvriendelijk in te kopen en met energieverbruik duurzaam en efficiënt
om te gaan. Tevens werken wij samen met maatschappelijke organisaties en wij zijn ons
bewust van onze rol in de participatiemaatschappij.

Plezier
Het hebben van plezier voor zowel onze bezoekers als onze medewerkers vinden wij
belangrijk. Door enthousiaste en creatieve medewerkers creëren wij een omgeving
waar bezoekers op ontspannen en gezellige wijze kunnen sporten en recreëren.

Vitaliteit
Wij streven naar een gezonde levensstijl voor zowel onze bezoekers als onze medewerkers.

Betrouwbaarheid
Wij willen dat onze bezoekers en medewerkers zich veilig voelen en dat onze dienstverlening
oprecht, duidelijk en transparant is.

Onze medewerkers en de organisatie
Sportfondsen Delft B.V. wordt bestuurd door een statutair directeur, een operationeel manager
en een Raad van Commissarissen. De commissarissen ondersteunen de directie en houden
toezicht op het beleid van de directie.
De samenstelling van de Raad van Commissarissen:
M.P. Oosten, voorzitter
J.C.H. Verkoelen, lid
A.P. Hoogendam, lid
Directie:
P. J. de Groot (statutair directeur)
N. Veenstra-Lievaart (manager)

Medewerkers
Gemotiveerde, goed opgeleide en tevreden medewerkers zijn voor onze organisatie van
doorslaggevend belang. Sportfondsen Delft streeft ernaar om de motivatie, groei en ontwikkeling
van haar medewerkers te stimuleren. Wij willen een aantrekkelijk werkgever zijn en bieden goede
arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Het investeren in onze medewerkers draagt bij
aan een blijvend succes van de organisatie.
De trainingen in 2019:
• In company training gericht op techniektraining en trainingsleer.
• Incompany training gericht op de doelgroep baby- en peuterzwemmen.
• Examinator Nationale Zwemdiploma’s voor de interne kwaliteitsborging
van het diplomazwemmen
• Herhalingscurus EHBO, Bedrijfshulpverlening en VCA

Overzicht medewerkers:
Aantal 32 medewerkers, 18 fte, waarvan 8 man en 24 vrouw.

Sportfondsen Delft,
accommodatie van het jaar

Jaarlijks wordt binnen de Sportfondsen groep één accommodatie uit meer dan 100
accommodaties verkozen tot “accommodatie van het jaar”. Sportfondsenbad Delft zet zich al
jaren in voor een goede exploitatie, gezonde organisatie en een aanbod op lokale behoefte.
Op 4 april 2019 werd bekend gemaakt dat Sportfondsenbad Delft is verkozen tot accommodatie
van het jaar. Een jury verkoos Sportfondsenbad Delft boven de andere accommodaties op basis
van exploitatie op alle facetten, waaronder innovatie.
Accommodatie van het jaar word je niet zomaar en dit is uiteraard te danken aan alle
bezoekers die elke week komen, maar ook zeker aan de medewerkers die elke week hun
steentje bijdragen aan een gezonde en actieve organisatie. Wij bedanken alle medewerkers
voor hun inzet hierin!

Van jaarlijkese controle
naar continue grip
Licentie Zwem ABC
Het Nationaal Platform Zwembaden hanteert voor de zwembadbranche een kwaliteitsstandaard
voor de zwemlesaanbieders. Dit kwaliteitssysteem zorgt voor een betere borging van de
veiligheid en de kwaliteit van zwemmen. De licentie Zwem ABC geeft de organisatie het recht om
het Zwem-ABC, onderdeel van de Nationale Zwemdiploma’s te mogen uitreiken.
Het afzwemmen voor het Zwem-ABC verloopt via de Bepalingen, Richtlijnen en
Examenprogramma’s Zwemdiploma’s, afgekort BREZ. Met de invoering van de Licentie

Zwem-ABC wordt een zwemlesaanbieder ook getoetst op zaken als: is er voldaan aan
wet- en regelgeving, is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche,
is de zwemlesgevende voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven,
hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een
ongevallenregistratie en een klachtenprocedure.

Systeem Gericht Toezicht
Bij Sportfondsen Delft wordt al jaren gebruik gemaakt van systeem gericht toezicht. Dit is een
kwaliteits en borgingssysteem waarin alle voor de bedrijfsvoering relevante zaken worden
bijgehouden, door het management worden bewaakt en geborgd in de organisatie. Anders
dan bij andere systemen gaat dit niet om de audits die periodeke worden afgenomen maar om
het contiue zekerstellen van de dagelijkse bedrijfsvoering. Met de continue grip op alle zaken
aangaande procedures, wet- en regelgeving, veiligheid en kwaliteit. Systeem gericht toezicht is
ontwikkeld door Sportfondsen Nederland.

Wat is ons aanbod?
Zwemlessen
In het Sportfondsenbad worden er lessen gegeven voor het zwemABC.
Het Sportfondsenbad hecht er groot belang aan eigentijdse zwemlessen, waarbij het kind centraal
staat. Tijdens de zwemlessen wordt er veel gebruik gemaakt van spelmaterialen. Doordat de
aandacht bij het spelletje ligt, wordt er onbewust geleerd.
“Maar ik zie niet wat ze leren!” En hier zit juist de kracht! Zoveel mogelijk tijd besteden aan de
daadwerkelijke activiteit zodat er (onbewust) veel wordt geleerd! Plezier staat voorop, omdat dit
een van de belangrijkste voorwaarden is om te leren (en te blijven leren).
Totaal zwommen er in 2019 1134 kinderen af voor het zwemABC:
A diploma: 457 kinderen
B diploma: 422 kinderen
C diploma: 255 kinderen
Het vervolg na het ZwemABC zijn de zwemlessen voor Zwemvaardigheid en Snorkelen.
Wekelijks nemen er ongeveer 1000 kinderen deel aan deze zwemlessen.
Dit resulteert tot een zwemles bezoek in 2019 van totaal 49.722.

Privézwemlessen tijdens de vakanties.
Tijdens de vakantieperioden worden er privézwemlessen georganiseerd.
De interesse om deze lessen te volgen is erg groot. Via deze zwemlessen maken kinderen
grote vorderingen binnen het zwemlesproces. 134 kinderen maakten in 2019 gebruik van de
privézwemlessen.

Volwassenzwemles
In het Sportfondsenbad volgen ook volwassenen zwemles.
Aan de volwassenzwemles wordt deelgenomen door een zeer gemeleerd publiek.
Er zijn volwassenen die in de jeugd geen ervaring hebben opgedaan met zwemmen, maar er zijn
ook volwassenen die de zwemkunst juist beter willen beheersen om er daarna meer plezier aan
te beleven of vanwege gezondheid meer te kunnen zwemmen.
In 2019 behaalden 48 volwassenen het diploma.

Borstcrawl clinic
Naast de volwassenzwemlessen worden er clinics aangeboden om specifiek de techniek van de
borstcrawl aan te leren of te verbeteren. Totaal hebben er in 2019, 70 deelnemers deelgenomen
aan deze clinics.

Schoolzwemmen
Alleen de kinderen van de OAB scholen (onderwijs achterstand beleid scholen) en het Speciaal
Onderwijs kunnen nog gesubsidieerd zwemonderwijs volgen via de Gemeente Delft.
Deze kinderen worden opgeleid voor het zwem-ABC, en het Delftse Overlevingsdiploma.
In samenwerking met de zwembaden in Delft en de gemeente Delft is een protocol
schoolzwemmen vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat de school/ leerkracht primair
verantwoordelijk is. Het schoolzwemmen maakt namelijk deel uit van het schoolwerkplan.
Het zwembad is verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van het zwemonderricht.

Banen- en recreatiefzwemmen
Er is veel animo voor banen- en recreatiefzwemmen.
In 2019 zijn er totaal 83.595 bezoekers geweest.
Via de Careynpas of de Delftpas kan er gebruik worden gemaakt van een korting.
266 bezoekers maakten gebruik van de korting Careynpas.
1123 bezoekers maakten gebruik van de korting Delftpas.
Ook kunnen de houders van een Delftpas gebruik maken van eenmalig gratis zwemmen.
853 bezoekers maakten gebruik van deze mogelijkheid.

Groepsactiviteiten
Er is een groot aanbod van groepsactiviteiten. Dit zijn trimzwemmen, aquarobic, aquajoggen,
aquabootcamp, aquavitaal, aquasenior, samen zwemmen samen vitaal en baby- en
peuterzwemmen. In 2019 was het deelnemersaantal aan deze activiteiten totaal 30.923.

Verenigingen
Een 5-tal verenigingen is in het Sportfondsenbad actief. Het betreft zwemvereniging D`Elft, de
Delftse Reddingsbrigade, duikvereniging Baracuda, Naturisten Zwemvereniging Delft en het
Sportcentrum TU. Het totaal aantal bezoeken bij de verengingen was 26.144 in 2019.

Totaal bezoekaantal 2019
Het totale zwembezoek in het Sportfondsenbad in 2019 was 200.689 bezoeken. Het bezoek per
m2 wateroppervlak was 456 zwemmers op jaarbasis. Een uitstekende bezetting. Het landelijk
gemiddelde ligt op ca. 300 zwemmers per m2 wateroppervlak.

Overzicht cijfers:
Totaal bezoek Sportfondsenbad Delft:
Recreatief zwemmen
Activiteiten
Zwemlessen
Verenigingen
Basisscholen
Overige scholen
Totaal

2019 effectief
83.595
30.923
49.722
26.144
9.180
1.125

Recreatief zwemmen
Activiteiten
Zwemlessen
Verenigingen
Basisscholen
Overige scholen

83.595
30.523
49.722
26.544
9.180
1.125

Activiteitenverdeling
ActiviteitenverdelingSportfondsenbad:
Sportfondsenbad
0%
5%

13%
Recreatief zwemmen
42%

Activiteiten

Zwemlessen
Verenigingen
Basisscholen

25%

200.689

Overige scholen

15%

Met wie werken wij samen:
Samenwerking met Buitenschoolse Opvang Centra
Diverse kinderen uit Delft volgen via de Buitenschoolse opvang de zwemlessen in het
Sportfondsenbad.
Buitenschoolse opvang De Lange Keizer:
• Locatie Jan Loris en Marie
• Locatie De Oostpoortwachter
• Locatie Marie in de Bocht
Buitenschoolse opvang Holland kinderopvang
Buitenschoolse opvang Plukkebol
Buitenschoolse opvang Het Uilenest
Internationale buitenschoolse opvang True Color Childcare
Buitenschoolse opvang De Lange Keizer maakt iedere schoolvakantie met de drie locaties gebruik
van een extra vakantie activiteit in het zwembad.

Samenwerking met Jeugdfonds Sport en Cultuur en Fonds 1818
Voor kinderen die opgroeien in gezinnen rond de armoedegrens is er een aangepaste
zwemregeling opgesteld door de Delftse zwembaden, Jeugdfonds Sport en Cultuur en Fonds
1818. Van deze zwemregeling kunnen kinderen vanaf 6 jaar, die voldoen aan de criteria van het
Jeugdfonds Sport en Cultuur in de gemeente Delft, gebruik maken. Deze kinderen ontvangen
een vastgesteld bedrag om de zwemlessen te kunnen volgen. De Delftse zwembaden geven de
garantieregeling het A diploma te kunnen behalen, zonder verdere financiele verplichtingen.

Samenwerking met Delft voor Elkaar, Stichting Doel en Pieter van Foreest
Samen zwemmen, samen vitaal
Bewegen is gezond, zeker voor ouderen met dementie. Door te bewegen breng je je hersenen in
beweging. Het stopt de dementie niet, maar vertraagt het proces wel. Lekker actief bezig zijn met
een hoop gezelligheid. Het is niet voor niks dat de bezoekers van de ontmoetingscentra van Pieter
van Foreest en Stichting Doel in Delft graag met elkaar gaan zwemmen.
Bewegen gaat bijna vanzelf. Iedere dinsdagmiddag gaan meerdere ouderen vanuit
Ontmoetingscentrum Vermeertoren samen met hun mantelzorgers of vrijwilligers richting
het zwembad. Onder begeleiding van een medewerker van het ontmoetingscentrum en een
zwemonderwijzer genieten ze heerlijk drie kwartier in het warme water. Waar het bewegen in
het dagelijkse leven soms lastiger wordt, gaat het in het water bijna vanzelf. Zwemmen is juist
een verademing, want in het water ben je gewichtloos en kun je dus wel lekker mee doen!
Vaak komen tijdens het zwemmen allerlei herinneringen van vroeger naar boven. De deelnemers
vinden het heerlijk om te doen en kijken er wekelijks naar uit om even in het water met elkaar te
ontspannen.

Samenwerking met basisscholen in de vorm van Swim2Play
Een aantal scholen in Delft kiest voor bewegingsonderwijs in het water. Dit zijn de openbare
scholen van Delft, zij vallen onder Librijn en de Vrijeschool Widar en Freinetschool.
Swim2Play stelt kinderen in staat in eigen leertempo, op eigen niveau, plezierig en veelzijdig
in het water te bewegen, waarbij gekozen is voor een benadering die niet gekoppeld is aan
een zekere tijd of aan het behalen van een zwemdiploma. Wanneer het activiteitenaanbod
duurzaam uitgevoerd wordt, zullen vaardigheden als toerusting voor langdurige deelname aan de
bewegingscultuur (vrije tijd en gezondheidsaspecten) en de veiligheid vergroot worden.
Deze benadering heeft geleid tot de ontwikkeling van leerlijnen, waarmee beoogd wordt om het
zwemonderwijs als ‘aanvulling op het bewegingsonderwijs, “de natte gymles” te laten terugkeren
in het beweegaanbod van de school. De scholen bekostigen deze uren zelf, zonder een bijdrage
van de Gemeente Delft.

Gezondheidsmarkt Stichting Welzijn en Careyn
Het Sportfondsenbad Delft heeft via de gezondheidsmarkt in Den Hoorn en Schipluiden met het
thema: “Kom in beweging”, de zwem-activiteiten voor de ouderen gepromoot.

Wat doen wij aan onderhoud
en instandhouding?
Technisch zaken Sportfondsenbad
Het Sportfondsenbad is van 1936 en is 84 jaar oud. Het is van groot belang goed onderhoud te
verrichten om de gewenste kwaliteit te blijven waarborgen. I.s.m. Sportfondsen Nederland is er
een Meer Jaren Onderhoudsplan opgesteld. Jaarlijks wordt er een Onderhoud Jaarplan gevolgd.
Om de instandhouding tot de nieuwbouw te kunnen voorzien zijn er de volgende investeringen
gedaan. Er een nieuwe zoutelectrolyse geplaatst. Ook is het filter van het recreatiebad vervangen
en er is een UV lamp geplaatst, zodat er een optimale waterkwaliteit geboden kan worden.
Diverse tegelwerk van vloeren is vervangen waaronder de douche ruimte van de zwemzaal,
het turks stoombad en diverse delen van de perrons. Ook is het tegelwerk onder water van het
wedstrijdbad aangepakt. Diverse beschadigde tegels zijn vervangen en het voegwerk is op diverse
plaatsen aangeheeld. De dakbedekking boven het wedstrijdbad is overlaagd met een extra
laag dakbedekking. De constructie van het stoombad is deels vervangen en verbeterd. Op de
trap bij de nooduitgang van het achter perron zijn treden vervangen en antislip gemaakt. In het
recreatiebad zijn de lampen vervangen door LED verlichting.

I.v.m.veiligheid
Tussen de douche en de zwemzaal bij het wedstrijdbad is er een scherm geplaatst.
Hiermee is op bepaalde tijdstippen de zwemzaal af te sluiten.
Op deze manier wordt de veiligheid beter geborgd.

Energieverbruik Sportfondsenbad

Enegieverbruik
Sportfondsenbad
Energieverbruik Sportfondsenbad
2015
2016
gas m3 x 10

electra
gas
m3 x kwh
10 x 10
electra
water kwh
m3 x 10
water m3

201517061 2016 14661
2017
170614580414661 46308
14701
458041006746308 9211
45807
10067
9211
12249

2017
14701
2018
45807
13654
51037
12249
12452

2018
13654
2019
51037
14128
47390
12452
12136

2019
14128
47390
12136

Energieverbruik
Sportondsenbad
Energieverbruik
Sportondsenbad
60000
60000
50000
50000
40000

40000

30000

30000

20000

20000

10000

10000
0
0

2015

2015

2016

2017

2018

gas m3 x 102016electra kwh x 10 2017water m3

gas m3 x 10

electra kwh x 10

2019

2018

2019

water m3

Ontwikkelingen naar aanleiding van de
sluiting van het Zwem- en Squashcentrum
In verband met de sluiting van het Zwem- en Squashcentrum zijn er in het Sportfondsenbad
diverse wijzigingen in het openstelling rooster aangebracht. Dit heeft er voor gezorgt dat ook
voor de bezoekers van het ZSQ een goed alternatief geboden kon worden. De zwemlessen van 60
minuten zijn omgezet naar zwemlessen van 45 minuten. Hierdoor is er de mogelijkheid ontstaan
extra lesgroepen te creeeren en voor alle zwemleskinderen uit het Zwem- en Squashcentrum een
goede doorstroommogelijkheid te bieden. Er is een uitbreiding gedaan op het schoolzwemmen en
de groepsactiviteiten. De organisatie van het diplomazwemmen en ook het toezicht is aangepast

Extra zitplaatsen op het horecaterras
Er zijn inklapbare wandtafels geplaatst i.v.m. de bezoekaantallen op het terras tijdens de
zwemlessen.

Fietsparkeren
Door de gemeente Delft is er extra fietsparkeervoorziening geplaatst aan de zijkant van het
gebouw d.m.v. nietjes. Deze voorziening was hard nodig en er wordt goed gebruik van gemaakt.

Publiciteit
Het Sportfondsenbad gezellig en vertrouwd. Als het gaat om de toekomst kijken wij uit naar
de nieuwbouw.
Bij het Sportfondsenbad naar binnenlopen is een soort van thuiskomen: de open structuur van
het bad, waarbij bezoekers zoals ouders langs het water kunnen zitten om daar de verrichtingen
in het water te bekijken. Met op de achtergrond het gezellige buffet waar voor een hapje en een
drankje gezorgd wordt. Nelly Veenstra, manager van Sportfondsen Delft, voelt zich er als een vis
in het water.
Het jaar 2018 was voor haar en collega’s een bewogen jaar: “vanaf april was bekend dat het
Zwem- en Squashcentrum aan de Clara van Sparwoudestraat eind van het jaar moest sluiten.
Het is een stap richting de nieuwbouw van één zwembad waarin het Zwem- en Squashcentrum
en het Sportfondsenbad aan de Weteringlaan samen zullen gaan. Er zijn wel wat tranen gevloeid;
het Zwem- en Squashcentrum had een vrij unieke sfeer en een constante groep mensen die er
regelmatig gebruik van maakten. Gelukkig hebben we veel zwemlesgroepen en groepslessen
kunnen overhevelen naar de Weteringlaan, mede doordat we de lessen hebben teruggebracht
van 60 minuten naar 45 minuten. Ook voor de medewerkers was de sluiting natuurlijk een
emotioneel moment; zo is er een collega die al 25 jaar op deze locatie werkte, afscheid nemen
doet dus pijn. Ontslagen waren gelukkig niet nodig, we hebben iedereen kunnen herplaatsen.
Het Zwem- en Squashcentrum zal in de loop van 2019 gesloopt gaan worden en is onderdeel
van een groter plan: “De Gemeente gaat het gebied ruwweg tussen de Maria Duystlaan en de
Bieslandsekade opnieuw ontwikkelen. Daarbij is plek voor een groot zwembad dat dezelfde
oppervlakte aan water zal gaan krijgen als het Sportfondsenbad en het Zwem- en Squashcentrum
samen. Onze wens is om de accommodatie te voorzien van een parkeergarage en een
sportaccommodatie. Het is een meerjarenplan, waarbij wij natuurlijk hopen dat er vaart achter
gezet wordt. Wij willen zo snel mogelijk onze doelgroepen maximaal kunnen bedienen.
Het bad aan de Weteringlaan gaat al aardig wat jaartjes mee: “het is geopend in 1936 en heeft
nog steeds een goede sfeer en goede faciliteiten, waaronder een sauna. Natuurlijk heeft zo’n oud
gebouw regelmatig onderhoud nodig, zoals het vele tegelwerk; af en toe moeten we dan even
dicht om de zaak weer in orde te maken. De houdbaarheid van de accommodatie is echter wel zo
ongeveer bereikt, renovatie zou miljoenen gaan kosten.” Het personeel van het Sportfondsenbad
zorgt dagelijks voor een optimale staat van de oude maar gezellige accommodatie. “We hebben
een gedreven team medewerkers dat ervoor zorgt dat het bad elke dag weer super goed op orde
is. Zo hebben wij al 14 jaar het “Keurmerk Veilig en Schoon”. Door de komst van de groepen uit
het Zwem- en Squashcentrum komt er meer bezoek waarop wij nu anticiperen. Onlangs is er een
luie trap in het bassin geplaatst, waardoor vooral de ouderen gemakkelijker het zwembad in en
uit kunnen. Doordat het bad meer gebruikt wordt is er een extra filter geïnstalleerd.

Het Sportfondsenbad staat ook bekend om de diversiteit: “Er zijn reguliere lessen en
privézwemlessen voor kinderen en zwemlessen voor volwassenen. Voor jong en oud zijn er
activiteiten zoals baby- en peuterzwemmen, aquajogging, aquarobic, aquabootcamp, aquavitaal,
aquavaria en trimzwemmen. We organiseren borstcrawlclinics en er zijn zwemfeesten. Belangrijk
element bij alles wat wij doen is de gezelligheid, dat voel je als je hier binnenkomt en heeft vooral
te maken met de open verbindingen die er zijn in het gebouw. Niet geheel in het zicht, maar
een verborgen parel, is de moderne sauna met een Finse sauna, Turks stoombad, whirlpool en
rustruimte met dakterras, waar je even kunt ontsnappen aan de drukte van de stad.”
Als het gaat om de toekomst, zijn alle ogen vooral gericht op de nieuwbouw: “Gelukkig is er
een goede samenwerking tussen de Gemeente Delft en de Sportfondsen. We hebben er alle
vertrouwen in dat er op termijn een mooie nieuwe, gezellige accommodatie zal worden gebouwd
aan de Clara van Sparwoudestraat. We gaan alvast nadenken over het 85 jarige bestaan, dan gaan
we zeker uitpakken!”

De oudste zwemster in het Sportfondsenbad
DELFT - Mevrouw Ems Hekker, de oudste zwemster in het Sportfondsenbad Delft, werd op 9
februari 97 lentes jong. Dit werd natuurlijk gevierd, na haar wekelijkse les aquajoggen, met
de hele groep.
Op 8-jarige leeftijd haalde mevrouw Hekker haar zwemdiploma. In de jaren ‘50 kwam zij voor het
eerst naar het Sportfondsenbad, baantjes zwemmen om 07.00 uur ‘s ochtends. Ze gaf ook vrijwillig
les, MBVO (Meer Bewegen Voor Ouderen), van 1987 tot 1997. Elke week komt ze met de taxi naar
het bad voor haar aquajogles van 45 minuten. “In het zwembad word ik geholpen door andere
zwemmers, die bij mij in de groep zitten en ook al jaren komen. Ik weet de weg in het zwembad,
maar mijn zicht is erg slecht, dus vandaar dat ze mij helpen. Na het zwemmen word ik weer gehaald
door de taxi en deze brengt mij naar mijn huis, waar ik nog zelfstandig woon. Ik heb mijn hele leven
gesport, dat draagt zeker bij! Ik zie bijna niets meer, maar ik ga door het leven met de intentie dat ik
alles nog kan. Je moet de strijd van ‘het niet meer kunnen’ niet aangaan. Je moet als je ouder wordt
ontzettend veel leren, zoals leren vragen: oud worden is een gunst, maar oud zijn is een kunst!”

Nelly Veenstra, manager Sportfondsenbad Delft: “Wij bewonderen de senioren die ons zwembad
nog steeds met veel plezier bezoeken en deelnemen aan de activiteiten die wij bieden. In het
Sportfondsenbad zwemmen een aantal 90-plussers, waarvan mevrouw Hekker de oudste is.
Er zijn ook heel veel 80-ers, die wekelijks een bezoekje brengen. Zwemmen kan je tot op hoogte
leeftijd blijven beoefenen. Het water werkt therapeutisch en zorgt dat je je bijna gewichtsloos
voelt. Gewrichten worden niet belast en je kan geen blessures oplopen. Mooi om te zien hoe
vitaal mevrouw Hekker nog is en hoeveel plezier ze hier beleeft in de les.”

De verborgen parel van het Sportfondsenbad
DELFT - Sportfondsenbad Delft is verkozen tot accommodatie van het jaar en dat is niet voor
niets. Het team is voortdurend bezig het bad aan te passen naar de wensen van bezoekers.
“Het Sportfondsenbad is een gezellig zwembad met een dorps karakter”, vertelt manager Nelly
Veenstra. “Mensen kennen elkaar, trekken een paar baantjes en schuiven daarna samen aan
bij onze zwembadbar voor een kopje koffie. Dat mensen graag terugkomen, kan ook te maken
hebben met de ontwikkeling van ons zwembad. Wij spelen in op de vraag van onze bezoekers
en hebben voor alle leeftijden iets te bieden. Wij hebben een groot aanbod groepslessen en
breiden ons pakket voortdurend uit om in de behoeften te voorzien. Zo komen wij vanaf januari
met zwangerschapszwemmen en willen wij baby- en peuterzwemmen uitbreiden naar de
avond, zodat het een uitje wordt voor het hele gezin. Ook creëren wij meer ruimte voor privé
zwemlessen, want daar is momenteel veel vraag naar.”

Sauna
“Wat velen niet weten, is dat wij naast onze zwembaden ook een sauna hebben. In de Finse
sauna, het Turkse stoombad en de whirlpool kun je bij ons van dinsdag tot en met vrijdag heerlijk
ontspannen. Het ritueel van opwarmen, afkoelen en rusten is genieten geblazen. Op de eerste
etage is een gezellig en bemand horecadeel, inclusief rustruimte. Hier kunnen saunabezoekers zich
even terugtrekken en genieten van een lekker hapje of drankje. Op de menukaart staan onder meer
verse broodjes, wraps en smoothies. Op het buitenterras, eveneens op de eerste verdieping, is het
vooral in de zomer heerlijk toeven.”
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