Jaaroverzicht

2017

In beeld
Zelfstandig!
vol enthousiasme van start

Greep uit de hoogtepunten
succesvol eerste jaar als BV

Samenwerkings-DNA
SPORT VERSTERKT DE STAD!

we doen het mét de stad

Wie we zijn
Sportbedrijf Arnhem exploiteert en beheert al jarenlang de zwembaden, sporthallen, sportparken en
playgrounds in Arnhem. Hier bieden we een breed scala aan sportactiviteiten en sportmogelijkheden,
voor alle Arnhemmers. We zijn sterk verankerd in de stad; in buurten en in wijken.
En we zijn zeer gemotiveerd om inwoners in beweging te krijgen en houden. Want sport houdt mensen
fit en vitaal, versterkt sociale verbanden, biedt opleiding en werk en draagt bij aan de profilering van
de stad. Sport versterkt de stad! Dat is onze missie en daar werken we elke dag hard aan.
In opdracht van de gemeente Arnhem.

Sport versterkt de stad!

In 2017 is een nieuwe, uitdagende toekomst aangebroken voor Sportbedrijf
Arnhem. Want sinds 1 januari 2017 zijn
we geen onderdeel meer van de gemeente Arnhem. We staan nu op eigen
benen, in de vorm van een besloten
vennootschap (BV).
Het jaar 2017 stond dus vooral in het
teken van het startjaar als verzelfstandigde organisatie. Een jaar waarin veel
werk is verzet. Niet alleen is de organisatie opnieuw ingericht, maar ook in
de uitvoering van onze kernactiviteiten
zijn mooie successen behaald. Deze
publicatie geeft daarvan een beknopt
overzicht.
Veel leesplezier !

Onze organisatie
Sportbedrijf Arnhem wordt bestuurd
door een directeur, de heer A.A. Matthijssen. Een Raad van Commissarissen houdt toezicht. De aandelen zijn
volledig in handen van de gemeente
Arnhem. De aandeelhouder wordt

vertegenwoordigd door het College
van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Arnhem. B&W heeft de
concerndirecteur, de heer S.J. Schuijt,
gemandateerd om de bevoegdheden als
aandeelhouder bij Sportbedrijf Arnhem
BV uit te oefenen.

Algemene
vergadering van
aandeelhouders

Raad van
Commissarissen
3 leden

Directie
1.0 fte

Ondersteuning

6,3 fte

31,7 fte

8,0 fte:
Concepten en producten
Sales & events
Marketing & klantcontacten

€ 22.600.000

Jaaromzet
155
medewerkers
130
fte
54
vrijwilligers
235
stagiairs

Advies

Innovatie &
Ontwikkeling

2017 in cijfers

Exploitatie &
Uitvoering
83,5 fte:
Binnensport
Buitensport
Zwembaden
Sportstimulering

48
sportaccommodaties
130
sportaciviteiten en
evenementen in wijk en stad
350.600
bezoekers zwembaden

Onze sportaccommodaties
24 in Arnhem-Noord
24 in Arnhem-Zuid

19 gymzalen
5 spelzalen
6 sporthallen
12 sportparken
2 overdekte zwembaden
2 squashbanen
10 playgrounds

2 sportcentra

Sporthallen en zalen
Overdekte
zwembaden
Sportparken
Playgrounds

Ontwerp nieuw zwembad bekend

Tijdelijke sluiting Valkenhuizen

Groen bezig!

In febuari 2017 zijn de nieuwbouwplannen voor zwembad Valkenhuizen gepresenteerd. Het huidige, 40 jaar oude
zwembad is verouderd en aan groot
onderhoud toe. Het nieuwe zwembad
krijgt een instructiebad en een wedstrijdbad van 25 meter. Het nieuwe bad
wordt tegen het bestaande sportcomplex aangebouwd en krijgt één toegang
met een sterk verbeterde uitstraling.
Eind 2019 zal het nieuwe bad klaar zijn,
waarna het oude gesloopt kan worden.

Eind september 2017 werden we geconfronteerd met asbest in zwembad
Valkenhuizen. Gedurende de sanering
is het zwembad van 22 september tot
9 december dicht geweest. Door een
deel van de zwemactiviteiten te verplaatsen naar zwembad De Grote Koppel hebben we die periode zo goed als
mogelijk geprobeerd te overbruggen.
Dit is gelukt dankzij de flexibiliteit van
onze klanten en de enorme inspanning
van onze medewerkers.

Eind 2017 is een start gemaakt met de
verduurzaming van zwembad De Grote
Koppel. Het zwembad gaat met maar
liefst 840 zonnepanelen haar eigen
stroom opwekken. Ook het wagenpark
en materieel van Sportbedrijf Arnhem
worden de komende tijd stap voor stap
verduurzaamd. Zo werkt het team
Buitensport intussen met nieuwe bladblazers en bosmaaiers die zorgen voor
minder milieubelasting, maar ook voor
minder lawaai en stank.

Trots op onze producten & diensten
In 2017 hebben we ons productaanbod doorontwikkeld. Zo is het terrein van de Studenten- en Werksportkaart verder uitgebreid en worden leefstijlcoaches steeds meer ingezet in aanpakwijken van Arnhem. Enkele facts van ons diverse aanbod:

Leefstijlcoaching

• 135 Arnhemmers volgen leefstijltrajecten bij onze leefstijlcoaches, 60% van de deelnemers is
meer gaan bewegen.

Sportkaarten

• Ruim 2.000 studenten sporten bij meer dan 35 aanbieders met onze sportkaart.

Sportstimulering

• 130 activiteiten in wijk en stad.
• Dagelijks Kwartiertje op scholen: Start pilot waarin leerlingen elke dag een kwartier bewegen.
• Sportwijs Arnhemse Spelen: 2x per jaar maken 1.000 leerlingen kennis met nieuwe sporten.

Zwembaden

• 1.000 zwemdiploma's behaald in De Grote Koppel en Valkenhuizen.
• Start borstcrawlcursus met 168 deelnemers.
• Introductie Zeemeerminfeestjes met 65 boekingen.
• Start online ticketverkoop Vakantiezwemkaartje en Discozwemmen.
• Keurmerk Veilig & Schoon en Licentie Zwem ABC opnieuw behaald.

Uitgelicht: sportkaarten
Ken je de Studentensportkaart en Werksportkaart van het Sportbedrijf? Dat
is de kaart waarmee je als student of
werknemer fit kunt worden en blijven.

Een uniek product waarmee je op veel
locaties onbeperkt kunt sporten voor
slechts € 29,95 per maand. Fitness,
groepslessen, squash én zwemmen.

Niet alleen in Arnhem, maar ook
Gelderland-breed. We hebben de ambitie om nog verder uit te breiden met
nieuwe sportaanbieders en organisaties.

Bijzondere medewerkers in actie
1 januari 2017 was voor medewerkers van Sportbedrijf Arnhem een moment waar lang naar is toegewerkt.
Een jaar volgde waarin extra stappen werden gezet om de veranderingen vorm te geven.
We kijken terug op mooie momenten: nieuwe medewerkers werden geworven tijdens het 1e Sportbedrijf Talentevent,
een nieuwe Ondernemingsraad werd opgericht en een Raad van Commissarissen geinstalleerd.
We blikken ook met veel plezier terug op de Sportbedrijfdag 2017, met inspirerende sprekers, sportieve en creatieve
workshops uit eigen keuken, een optreden van onze eigen Sportbedrijfband en een heerlijke BBQ als afsluiting.

Ondertekening verzelfstandiging

Nieuwe ondernemingsraad

Vers bloed

Opleiding tot Maatschappelijk Sportcoach

Sportbedrijfdag in Valkenhuizen

Beachvolleybal bij Musis

Clinic discuswerpen

Burgemeester op bezoek

Samenwerkingspartners
Enkele voorbeelden van onze partners:

In de stad werken we met veel
organisaties samen op het gebied van
sport en bewegen. We geloven in de
kracht van het geweldige netwerk
dat Arnhem biedt: onderwijspartners, verenigingen en sportaanbieders. Overal waar we actief zijn is er
de ontmoeting. Samenwerking zit in
ons DNA! Enkele voorbeelden:

Overal waar we actief zijn
is er de ontmoeting

Leefstijlcoaches
Onze leefstijlcoaches helpen klanten bij
het omarmen van een gezonde en actieve leefstijl. Met een coachingstraject
helpen ze deelnemers om een passende beweegactiviteit te vinden en
die onderdeel te laten worden van een
gezonde leefstijl. De leeftsijlcoaches
werken daarbij samen met de huisarts,
praktijkondersteuner, verpleegkundige,
fysiotherapeut en diëtist.

Bridge to Bridge
Verenigingen
In Arnhem hebben we maar liefst 130
sportverenigingen in allerlei soorten en
maten. Zij spelen sinds lange tijd een
verbindende rol in onze samenleving.
Wij komen verenigingen tegen in
onze binnensportaccommodaties, de
zwembaden, in de buitensport en in de
wijken. Omdat ze met elkaar
een groot deel van sportaanbod in de
stad verzorgen, ondersteunen en faciliteren we ze waar mogelijk.

Duizenden lopers en toeschouwers genieten elke 2e zondag van september
van de Bridge to Bridge loop. Als omlijsting zijn er veel activiteiten die in het
teken staan van sport, spel en de Airborne-herdenkingen. Het Sportbedrijf
organiseert deze side-events in samenwerking met de gemeente Arnhem
en het projectteam Vrijheid Blijheid.
Samen hebben we ook een hardloopkrant gemaakt die huis-aan-huis in
Arnhem is bezorgd.

Evenementen
Hoogtepunten 2017
April
Arnhems Sportgala
Schoolvoetbaltoernooi
Sportwijs Arnhemse Spelen
Recreatieve Triathlon 50+
EK Volleybal < 18

Arnhemmers hebben in 2017 op
allerlei manieren kunnen genieten
van sport: Van meedoen aan kleinschalige wijk- of schoolsportevenementen tot spektakels als de Bridge
to Bridgeloop.

Eredivisie Beachvolleybal

Ook kon er in 2017 volop worden genoten van topsport in de stad, zoals het EK
volleybal voor meisjes tot 18 jaar en de
finish van de Boels Ladies Tour.

Juni

Arnhem is een
bruisende sportstad!

Mei

NK Inline Skate

Juli
Vakantie Kickoff Jeugdland
Ome Joops Tour
Waterjeugdland

Augustus
Boels Ladies Tour

September
Bridge to Bridgeloop
September hardloopmaand
VSG congres

November
Sportwijs Arnhemse Spelen

December
NK Watervoetbal

Jaarlijks organiseren we samen met
onze partners tal van grote en kleine
sportevenementen in de stad. En
met succes: in november is Arnhem
verkozen tot Europese Sportstad 2018!

Zichtbaar
Om onze diverse klanten in Arnhem in
beweging te brengen, hebben we in
2017 veel verschillende promotiemiddelen ingezet, zowel online en offline.

Klant aan het woord
In 2017 introduceerden we de borstcrawlcrusus. We waren benieuwd wat
onze klanten van deze nieuwe activiteit
vonden en vroegen een deelneemster
naar haar ervaring. Coraline Reeder
deelt die graag met ons:
'Via de website van het zwembad zag
ik dat er een borstcrawlcursus aangeboden werd. Dat heb ik altijd al willen
doen! Ik zwem een paar keer per week
en wil graag mijn techniek verbeteren.
De deelnemers zijn echt van alle
niveau's. Ook als je nog nooit borstcrawl

gezwommen hebt, kun je meedoen.
Instructrice Wilma is zeer deskundig,
de lessen zijn goed opgebouwd en het
contact is erg prettig.

Onze focus in 2018
Uitbreiden online dienstverlening
Sporten en bewegen
in de openbare ruimte
o.a. Leisurepark Olympus
Uitbreiding sportkaarten

De cursus bestaat uit 12 lessen en na
elke les merk ik verbetering, echt super!
Het is een leuke groep met deelnemers.
We zijn erg enthousiast, mede dankzij
Wilma die ons goed stimuleert.
Ik zou deze cursus echt aan iedereen
aanraden die zijn of haar borstcrawltechniek wil verbeteren."

Meer aandacht voor gezonde leefstijl
Verduurzaming
Sportaccommodaties
Arnhemse Sportzomer
Verenigingsondersteuning 2.0
Oprichting leerwerkbedijf
'Werken in de Sport'
Talentontwikkeling
Gelders model
Colofon
Deze publicatie geeft een beeld
van het jaar 2017 van Sportbedrijf
Arnhem.
Eindredactie: Communicatie
Sportbedrijf Arnhem
www.sportbedrijfarnhem.nl

