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Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Een jaar dat
de nodige flexibiliteit en veerkracht van het Sportbedrijf en onze medewerkers eiste. De uitbraak van
COVID-19, met de daarbij behorende beperkende
maatregelen, maakte het voor ons een uitdaging om
zo optimaal mogelijk een bijdrage te leveren aan de
vitaliteit van jullie Arnhemmers en om daarnaast ook
nog de (financiële) bedrijfsvoering gezond te houden.
Niet alleen voor ons, maar ook voor jullie was het
ongetwijfeld een bijzonder jaar. Veel mensen werkten
vanuit huis, sociale contacten werden beperkt en er
waren ook veel zorgen om zowel eigen gezondheid
als de gezondheid van dierbaren. Daarnaast was er
minder ruimte om te bewegen en te sporten door
o.a. het beperken van teamsporten en de sluiting
van de sportscholen.
In deze tijd is gebleken dat Sportbedrijf Arnhem
een flexibele en creatieve organisatie is en dat
onze enthousiaste, deskundige en gemotiveerde
medewerkers kunnen meegaan met veranderende
omstandigheden.

In 2020 is gebleken dat Sportbedrijf Arnhem
een flexibele en creatieve organisatie is
en dat onze enthousiaste,
deskundige
en gemotiveerde
medewerkers kunnen meegaan met
veranderende omstandigheden.

Deze veerkracht is nodig gebleken om ons aan te
passen aan de COVID-19 maatregelen en deze veerkracht blijft nodig om onze belangrijke rol in een snel
veranderende samenleving te kunnen blijven spelen.
We zien ernaar uit om in 2021 verder te werken
aan een vitale, gezonde en sportieve stad en
haar omgeving!
Robert Jan Janssen
Directeur Sportbedrijf Arnhem
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Waar wij voor gaan
Sport versterkt de stad
Dat is onze missie en daar werken we elke dag hard aan.
We zetten sport en bewegen in omdat het leuk is en ook
omdat het een belangrijke betekenis kan hebben in het
leven van mensen. Voor hun gezondheid, voor ontmoeting,
ontspanning en werk. Kortom: voor een bijdrage aan de
leefbaarheid in Arnhem.

Sport houdt mensen fit en vitaal
Zowel fysiek als mentaal, dat is onze visie. Door sport en
bewegen ontwikkelen kinderen motorische vaardigheden,
waarden en normen. Sport biedt mensen kansen om te leren
en kan dienen als opstap voor hun carrière. Het verbroedert
en versterkt sociale verbanden binnen clubs, buurten,
wijken en de stad.

Behoren tot de beste van Nederland
Dat is onze ambitie. Ons sportaanbod, onze sportaccommodaties en dienstverlening zijn aantrekkelijk en
innovatief. Met deze combinatie maken we onze
klanten blij en vitaal.

Onze kerntaken
Bestaan ten eerste uit het bieden van sport- en
recreatiemogelijkheden aan klanten. Daarnaast ontwikkelen,
faciliteren en stimuleren we sport, spelen en beweging,
waarbij sportstimulering zich richt op sportbeoefening
onder de Arnhemse bevolking en specifieke doelgroepen
in het bijzonder. Ten laatste, de exploitatie en het beheer
van zwembaden, sporthallen, spel- en gymzalen en
buitensportvoorzieningen.
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Nieuw in 2020

Onze financiële info

+
-

€ 106.000

+

begroting
2020

Skillsbox
In deze box zitten sport- en spelmaterialen en lesprogramma’s die op school worden
gebruikt om pauzesport en naschoolse sport- en beweegactiviteiten te organiseren.
Alle 30 basisscholen in Arnhem krijgen een Skills Box.

Speelspots
De speelspots zijn verder ontwikkeld en er is een pilot
uitgerold in Schuytgraaf met grondmarkeringen,
stapstenen, verwisselbare panelen, slalompalen en
een interactieve glijschuif; gericht op de motorische
ontwikkeling van de allerjongste kinderen.

€ 228.000

meerwerksubsidie
toegevoegde waarde

€ 687.000
minder
basissubsidie

€ 1.110.000

+

€ 365.000

minder
toegevoegde
waarde inkomsten

subsidie
TVS in verband met
effecten COVID-19

€ 107.000

Bootcamproute

vrijval
voorziene kosten
eenmalige uitkering
medewerkers

In park Immerloo is een bootcamproute geopend.

5x5 Speedsoccervelden
5x5 soccervelden zijn ontwikkeld en
gerealiseerd op Sportcentrum Valkenhuizen.

€ 925.000

+

lagere
overige
bedrijfskosten

=

-

+
€ 106.000
hogere kosten
dienstverleningsovereenkomst

€ 172.000
financiëel
resultaat
2020
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Onze
maatschappelijke
bijdrage
Educatie
Sportbedrijf Arnhem is een stageleerbedrijf voor verschillende
sportopleidingen zoals het CIOS, de HAN, Universiteit Wageningen,
Universiteit Utrecht en Windesheim. Daarnaast zetten we ook
jongerenprojecten op die gericht zijn op educatie,

Gezondheid
En dan niet alleen fysieke gezondheid, maar ook de mentale gezondheid, een stukje
veiligheid en sociale gezondheid. Dat uurtje sporten kan er voor zorgen dat kinderen
die geen veilige woonomgeving hebben, zich dan juist wel veilig voelen. Daarnaast
is sporten voor veel mensen een moment om andere mensen te ontmoeten.
Natuurlijk is sporten ook dé manier om gezond en fit te blijven en om overgewicht
tegen te gaan. Een initiatief van Sportbedrijf Arnhem is bijvoorbeeld het beweegconcept 2+1+2 voor kinderen in het primaire onderwijs. Dit houdt in dat kinderen 2 uur
kwalitatief goed bewegingsonderwijs krijgen op school, 1 uur extra bewegen onder
schooltijd en 2 uur bewegen buiten schooltijd.

Maatschappij
Hieronder valt sociale cohesie, het tegengaan van eenzaamheid en
criminaliteit, het verhogen van de participatie en het bevorderen van
inclusie. Sporten biedt bijvoorbeeld een goede uitweg tegen verveling
in de coronatijd, en gaat daarmee eenzaamheid, maar ook criminaliteit
tegen. Daarnaast focust Sportbedrijf Arnhem zich ook op senioren, een
groep die vaak vergeten wordt. We doen dit door wandelgroepen speciaal
voor senioren te faciliteren, door
valpreventielessen te geven.
Hiernaast bieden onze sportaanbieders ook sportlessen aan voor
senioren. We vinden het ontzettend
belangrijk dat iedereen fit en gezond
kan participeren aan de samenleving.

waarbij sport als middel wordt ingezet.

Economie
Denk bijvoorbeeld aan citymarketing tijdens sportevenementen. Door de organisatie van sportevenementen in
Arnhem trekken mensen naar Arnhem toe en wordt Arnhem
in positieve zin op de kaart gezet. Daarnaast kunnen sportlocaties ook leiden tot een verbeterd woon- en vestigingsmilieu. Wanneer er bijvoorbeeld een mooi sportcomplex in
de wijk ligt, kan dit ertoe leiden dat mensen liever in deze
wijk willen wonen.

Milieu
Sportbedrijf Arnhem wil zoveel mogelijk
energieneutraal zijn. Zo wordt een groot
deel van onze energiebehoefte opgewekt
via zonnepanelen en wordt er voor de rest
groene stroom gebruikt.

9

Onze toekomst
COVID-19
De eerste maanden van 2021 zullen ongetwijfeld nog in het teken staan van
Covid-19. Dit heeft voor ons verschillende gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan onze
medewerkers die moeten thuiswerken, grote evenementen die niet door kunnen
gaan en sportverenigingen die nog verder onder druk komen te staan.

Eigen organisatie
Onze eigen organisatie zal niet stil staan in 2021. We denken na over hoe we het
team klantcontact beter kunnen laten aansluiten op de klantbehoeften en op de
nieuwe werklocaties. Hetzelfde doen we met het roosterbureau, om dit zo beter
te laten aansluiten op de interne roosterbehoeften van de zwembaden, technische
dienst en binnensport. Ook denken we na over de wijze waarop we de horeca in de
sportaccommodaties vorm willen geven.

Bezuinigingen
Sportbedrijf Arnhem heeft reeds zijn bijdrage in de gemeentelijke bezuinigingen
geleverd, maar boet ook in 2021 nog meer in op de basissubsidie. Met de gemeente
willen we kijken hoe we in 2021 en in de verdere toekomst, mogelijkheden kunnen
ontwikkelen die ons financieel iets meer ruimte bieden en die passen bij onze
herijkte missie, visie en doelstellingen.

Nieuwe sportcomplexen
In 2021 zullen we het nieuwe zwembad, de verbouwde entree en onze nieuwe
werkomgeving in Valkenhuizen in gebruik gaan nemen. Ook zal het zwembad
de Grote Koppel verbouwd worden en start de bouw van een nieuwe sporthal
aan de Middachtensingel.

11

Samen met onze partners alle
Arnhemmers met plezier
in beweging krijgen, voor
een zo gezond en sportief
mogelijk leven.
Daar leveren we graag
een bijdrage aan!

Beukenlaan 15
6823 MA Arnhem
sportbedrijfarnhem.nl
026 – 377 57 57
info@sportbedrijfarnhem.nl
sportbedrijf.arnhem
sportbedrijfarnhem
sportinarnhem

