Sport en
bewegen
bereikbaar voor iedereen
Jaarverslag 2019

Record
215.000 bezoekers!
Natuurgezuiverd buitenbad
valt in de smaak

Topsport terug in Ede
Talent Teams Volleybal
in Topsporthal

Lokale samenwerking
in de praktijk
Sportakkoorden Ede,
Rhenen & Wageningen
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Sportservice
De Peppel

zwembad

De sportwereld is dynamisch.
Ontwikkelingen volgen elkaar
in rap tempo op. Als organisatie
signaleren en analyseren wij
kansen. Wij zijn elke dag vol
enthousiasme bezig met de
vraag: hoe blijven wij van grote
sportieve meerwaarde voor alle
inwoners uit onze regio?

organisatie
in beweging

“Wij zetten die stap extra,
durven te doen en geven
energie, dus op ons kun je
bouwen!”

2020 wordt
het jaar van
het optimisme!

Wij werken continu aan de ‘conditie’ van ons bedrijf.
Deze zelfreflectie zorgt voor verbeteringen en zorgt
dat wij op de juiste manier aangesloten blijven bij de
sportambities van inwoners, overheid, onderwijs en
bedrijven.
In 2019 heeft onze organisatie de koers bepaald voor
de komende jaren. Een groep medewerkers van

bijvoorbeeld onze vertrouwde Schoolsport Olympiade

in 2019 even ‘buitenspel’. Uit alle teams die onze

in 2020 samen met Cultura organiseren, werken onze

organisatie rijk is stonden mensen op die ideeën

leefstijlcoaches intensief samen met de zorgsector,

hadden over onze toekomst. Met elkaar gingen zij

groeit het aantal scholen dat meedoet aan Swim2Play,

Kijk ook op de achterkant van dit magazine hoe wij

in gesprek en wogen de verschillende belangen af.

staan in de hele regio onze gymdocenten voor de

onze ambities de komende jaren zichtbaar maken

Ze presenteerden hun ambities in een Strategisch

klas en zijn er steeds meer gemeenten gecharmeerd

Verhaal en ik voelde een onbeschrijflijke trots.

van onze onderhoudsaanpak en het beheer van

Wat een veelbelovende toekomst zien mijn collega’s

sportvelden en –accommodaties. We werken aan

voor zich!

een prachtige organisatie. Dat doen we dus met het

vorm van onze organisatie. Dat resulteerde in een
breed gedragen Strategisch Verhaal.

Colofon:

Ons bestuur in 2019:

Dit is een uitgave van Sportservice Ede en Zwembad de Peppel.
Hieronder vallen ook Sportservice Rhenen en Wageningen. U mag
gegevens uit deze uitgave gebruiken, mits u Sportservice Ede
hierover vooraf inlicht.

Eric Mackay (voorzitter), Rina van Hekezen (secretaris),

Redactie: Team communicatie
Vormgeving: Steil concept & creatie
Oplage: 500

een Raad van Commissarissen.

info@sportservice-ede.nl
www.sportservice-ede.nl

De verbindingen worden echt sterker. Zo willen we

organisatie. Als directeur en bestuur stonden we

verschillende afdelingen dacht mee over de beste

Sportservice Ede
Peppelensteeg 17
6715 CV EDE
0318-692506

“

Ik zag iets bijzonders ontstaan in onze

Cor Konijnenburg (penningmeester) en Willem Albers
(algemeen bestuurslid). Vanaf 2020 werken wij met

nieuwe Strategisch Verhaal, maar ook letterlijk met een
Vol energie zijn we nu onze ambities aan het

eigen vitaliteitsprogramma. Willen we de samenleving

waarmaken. Zo willen we in een brede regio dé partner

fit houden, dan is juist de gezondheid van onze

Management in 2019:

zijn die sporten en bewegen toegankelijk maakt voor

medewerkers van groot belang. Ik ga fanatiek meedoen.

Ronald ter Hoeven (algemeen directeur) en

iedereen. De vele voordelen van bewegen staan

Met de Speedpedalec leg ik de 30 kilometer van huis

Leo van der Wiel (controller).

gelukkig volop in de spotlights. Steeds meer mensen

naar werk af. Minstens drie dagen per week.

In 2019 werkten er 72 personeelsleden (53 fte) bij
Sportservice Ede, Wageningen en Rhenen. Er werkten
52 personeelsleden (27 fte) bij Zwembad de Peppel.

gaan voor een gezonde(re) leefstijl. Wij moedigen aan
en vangen ook juist die mensen op voor wie het sporten

Wij staan samen optimistisch op de pedalen... we geven

en bewegen nog niet zo vanzelfsprekend is. We geven

gas...we maken meters... je komt ons onderweg vast wel

hen energie en vertrouwen. Wij zien onszelf als een

ergens tegen!

soort sportieve middenstip in de regio. Een plek van
In 2019 werkten wij volgens de kernwaarden:
Toegewijd, Ondernemend, Betrouwbaar & Optimistisch.
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”

waaruit een breed netwerk zich ontrolt. Steeds meer

Ronald ter Hoeven

samenwerkingspartners kloppen bij ons aan.

Directeur

Goeie voorzetjes!

Topvolleybal
in Topsporthal

Wereldprimeur!
Eerste ISO-certificering
drenkelingendetectie

Twee Teams van Talentteam Papendal
(mannen en vrouwen) hebben de Van

Om de veiligheid te vergroten hebben we een

der Knaaphal, dé topsporthal van Ede,

drenkelingendetectiesysteem in Zwembad de

uitgekozen om hun wedstrijden in de

Peppel laten installeren. Eind 2019 ontvingen wij

eredivisie te spelen. De volleybalbond, de

hiervoor wereldwijd als eerste de ISO-certificering

gemeente Ede en Sportservice Ede sloten

voor dit syseem.

hiervoor in 2019 een overeenkomst.

Record aantal
bezoekers nemen
frisse duik

Start Open
Sportpark

2019 was een recordjaar qua aantal bezoekers voor Zwembad
de Peppel. Meer dan 215.000 gasten mochten wij verwelkomen.
Grote trekpleisters waren de interactieve glijbaan en het nieuwe

Het Open Sportpark de Peppel werd in 2019 een feit. Met

natuurgezuiverde buitenbad. Er gaat namelijk niets boven een

dit Open Sportpark wil de gemeente meer samenwerking

frisse duik in helder natuurwater. Planten en biofilters zorgen voor

tussen de ‘bewoners’ van het sportpark creëren en meer

de perfecte waterkwaliteit. Daar komt geen druppel chloor meer

mensen naar het sportpark trekken. Er komt een openbaar

aan te pas. Zwembad de Peppel is het eerste openbare zwembad in

sportveld waarbij de wens is Urban Sports en een Athletic

Nederland waar deze natuurlijke zuivering wordt toegepast.

Nature Track te integreren. Sportservice Ede heeft in
2019 sportparkmanager Ton van Hoof aangetrokken om
de plannen verder te begeleiden en uit te voeren en het

NK wielrennen
#IKfiets
Regio Ede beleefde een ware fietszomer in 2019! Het NK Wielrennen
vond plaats op 26, 29 en 30 juni. Aan Sportservice Ede de opdracht om
rondom het NK een sportief side-event-programma te ontwikkelen. Het
NK hebben wij aangegrepen om zoveel mogelijk mensen uit te dagen

sportpark beter zichtbaar te maken. Dit gaat vanaf 1 januari
2020 van start.

Uniek Sporten
in Wageningen

wat vaker de fiets te pakken. Voor woon-werkverkeer, om te sporten of om
een frisse neus te halen in de mooie natuur. Een kleine greep uit alle side-

De gemeente Wageningen heeft zich in 2019 aangesloten bij het

events: fiets-naar-je-werk-dag, e-bike weekend, fietsclinics op scholen (500

samenwerkingsverband Uniek Sporten regio Foodvalley. Gemeenten

deelnemers!), SAM wieleractiviteiten in de buurt, Toer de Boer natuurtocht,

Rhenen en Ede waren al aangesloten. Deze samenwerking is bedoeld om

fietsvaardigheidslessen senioren, pumptrack voor stoere kinderen,

mensen met een beperking de juiste sport te laten vinden. Het Wageningse

wielercafés, spinningmarathons en een toertocht aangepast fietsen. Verder

sportaanbod voor voor deze doelgroep is toegevoegd aan de site van Uniek

haalden we persoonlijke fietsverhalen op van inwoners onder de noemer

Sporten. Onze buurtsportcoach is hierbij de coördinator voor Wageningen.

#IKfiets. Onze directeur Ronald ter Hoeven ging de uitdaging aan om 3

Kijk ook op unieksporten.nl

maanden lang elke dag van huis naar kantoor te fietsen (60 kilometer).
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Het ‘nieuwe
schoolzwemmen’
groeit door
Sinds de start in 2016 is Swim2Play onder scholen in Ede steeds
populairder geworden. Het aantal kinderen dat meedoet groeit
explosief. Dit schooljaar mogen we al ruim 2000 kinderen, dat
zijn 80 klassen, verwelkomen in Zwembad de Peppel en het
Bosbad Lunteren.

Sport
akkoord
voor iedereen

Swim2Play is de moderne vorm van
schoolzwemmen. Het staat voor
de verbreding van het reguliere

2019-2020
17 scholen

2017-2018
11 scholen

2016-2017
8 scholen

bewegingsonderwijs. Het is gebaseerd
op de nieuwste inzichten op het
gebied van didactiek en motorisch
leren en heeft als uitgangspunt
dat spelenderwijs alle benodigde
vaardigheden om veilig deel te nemen,
aangeleerd kunnen worden.

2016

2017

2018

2019

Kinderen leren door te doen. De grootste

Sport en bewegen voor iedereen bereikbaar maken.
Hoe zorgen we ervoor dat alle inwoners in een gezonde
en veilige omgeving kunnen sporten? Met plezier en
een leven lang. Meedenken over actuele sportthema’s
en koers bepalen voor de toekomst; samen gingen we
in 2019 aan de slag met een Sportakkoord Ede en een
Sportakkoord Rhenen.

uitdaging is dan ook om de kinderen
zoveel mogelijk in het water te krijgen.

2074 DEELNEMENDE KINDEREN
74 DEELNEMENDE KLASSEN

Swim2Play richt zich vooral op plezierig

Inwoners, lokale organisaties, verenigingen en

bewegen in en rond het water. Wij

beleidsmakers gingen met elkaar in gesprek onder

richten ons niet op de diploma-eisen,

leiding van sportformateur Nanette Hagedoorn. In het

maar op het mee willen blijven doen.

najaar ondertekenden wij als één van de partners beide
Sportakkoorden. Een mooie basis voor een gezond

De gemeente Ede biedt het

leven. De gemeente Ede werkt de gezamenlijke

basisonderwijs aan gratis mee te doen

ambities verder uit in een nieuwe Sportnota. Begin 2020

met Swim2Play. Dit geldt voor groep

wordt ook een sportakkoord in Wageningen gesloten.

16 klassen
320 kinderen
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24 klassen
513 kinderen

31 klassen
550 kinderen

40 klassen
691 kinderen

Sportforum Ede
hebben we in 2019
plannen gemaakt om
de ondersteuning
van verenigingen te

1 t/m 8 van alle basisscholen in de
gemeente Ede.

Samen met

Download de Sportakkoorden op
sportservice-ede.nl en sportservicerhenen.nl

moderniseren.
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Ede opent het
eerste natuurbad
in Nederland
Op maandag 29 april 2019 was het groot feest!
Met een sprong in het water openden een groep
kinderen en wethouder Willemien Vreugdenhil
het chloorvrije buitenbad in Ede. Dit is het eerste
natuurgezuiverde openbare buitenbad van
Nederland. Daar zijn we super trots op!

Tien verschillende plantensoorten en biofilters houden het water zuiver. Ook
is het voormalige buitenbad gevuld met granulaten (korrels) die het vuil uit
het water filteren.
We kijken binnen het zwembad steeds meer naar duurzaamheid. Daar hoort
ook het nadenken over gebruik van chloor voor zuivering van het water bij.
Voor onze binnenbaden hebben we al een stap gezet door gebruik te maken
van zoutelectrolyse waardoor we ons eigen chloor produceren en niet meer
afhankelijk zijn van transporten over de straten van Ede. We wilden nu echter
een stap verder gaan. Zwemmen in water zonder chloor is ook voor onze gasten
fijn. Het beantwoordt aan de trend waarin gezondheid en een gezonde leefstijl
belangrijk zijn. Natuurgezuiverd water in plaats van zuivering door chloor past
daar in. Deze innovatie past goed bij hoe wij techniek gebruiken om een zo
duurzaam mogelijk zwembad te zijn.
Koninklijke Ginkelgroep uit Veenendaal heeft dit prachtige buitenbad gecreëerd
in een parkachtige setting waarbij het thema ‘Veluwe’, dat we in het zwembad bij
de totale verbouwing hebben doorgevoerd, volwaardig tot recht komt.
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‘Kraakhelder
fris water
zonder chloor’
9

Dance battles
en polonaises

Ontmoetings
plek
vol reuring
Sinds de verbouwing in 2018 heeft
Zwembad de Peppel een gezellige
horecagelegenheid.

Jongeren een
goede kans
bieden

Hier drinken aquasport deelnemers een lekker
bakje koffie na afloop, werken vaders en
moeders op hun laptop tijdens de zwemlessen
en ons eigen personeel gebruikt de horeca als
vergader- en lunchplek.
Altijd reuring dus! We zagen in 2019 dan ook een
flinke omzetgroei ten opzichte van 2018.

Sinds anderhalf jaar hebben we een samenwerking
met Malkander in het project Kansrijk. In dit project
krijgen jongeren een werkplek voor een aantal
uur per week om zich te ontwikkelen op meerdere
gebieden en een zakcentje bij te verdienen.
Het project is een initiatief van welzijnsorganisatie
Malkander en heeft als doel de startkwalificatie van

Zwembad de Peppel verwelkomde
in 2019 een recordaantal van
215.000 bezoekers, echt een
schitterende groei ten opzichte van
2018. We merken dat bezoekers
zich op hun gemak voelen en dat
ze gezien worden.
Geen strenge badmeesters meer, maar we komen in

In 2020 willen we nog meer
jongeren met een afstand tot de
samenleving of de arbeidsmarkt
aan ons verbinden.

samen
staan we
sterk

de deelnemende jongeren te verbeteren binnen
de maatschappij. Deelnemers leren hoe een
sollicitatieprocedure verloopt, hoe zij hun sociale
vaardigheden vergroten, wat arbeidsethos inhoudt
en hoe het is om verantwoordelijkheden te krijgen en
te nemen.

Een daarvan is de bekende eredivisieclub
Polar Bears. Voorzitter Sujeet Bhageloe van de
waterpolocommissie is erg tevreden over de
samenwerking met Zwembad de Peppel. “We
hebben wederzijds begrip voor elkaar en we

contact met de klant en acteren preventief. We zijn open,

merken echt dat het team van De Peppel met ons

vriendelijk en gastvrij en dat laten we terug komen in hoe

meedenkt.

we toezicht houden in het zwembad.

Dat helpt enorm als er iets onverwachts gebeurt,
dan kunnen we met elkaar zoeken naar een goede
oplossing. Samen zorgen we ervoor dat bijvoorbeeld

Bezoekers waarderen onze inspanningen ook. In 2019
hebben we het discozwemmen anders aangepakt. Met
onze eigen medewerkers die er helemaal voor gaan is iedere
vrijdag echt een heel groot feest. Met optredens, dance
battles, polonaises en glijbanenraces is discozwemmen weer
hartstikke leuk en komen bezoekers graag terug.
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In het zwembad werken we
nauw samen met een aantal
verenigingen die gebruik maken
van onze faciliteiten.

het badwater optimaal gebruikt wordt door flexibel
te kijken naar activiteiten en zo dus met elkaar te
besluiten hoe we het beschikbare bad zo goed
mogelijk kunnen gebruiken met de verschillende
gebruikers. Ik ben erg blij met het team van
Zwembad de Peppel”
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Groen ALS
De zomer van 2019 is één van de meeste droge zomers
ooit geweest. Met een hevige hitteperiode met
temperaturen van boven de 40 graden was dit een
jaar waarin alle zeilen bijgezet moesten worden om de
grasvelden in de gemeenten Ede en Wageningen groen
te houden. Dit is wel gelukt, de velden lagen er goed bij,
ondanks de extreme weersomstandigheden.

van de velden.

Een nieuwe tractor
voor efficiënter
buitenbeheer

We hebben ons hoofd koel gehouden, terwijl we juist in 2019

In 2019 is team Binnen- & Buitensport de trotse

werd namelijk een reguliere maaier ingezet, maar

stopten met de inzet van bestrijdingsmiddelen en we een

eigenaar geworden van een Fendt 208 tractor. Deze

die haalde bij lange na de snelheden niet die deze

nieuw soort kunstmest gingen gebruiken. De verenigingen

wordt ingezet voor het maaien van alle grasvelden

tractor wel kan halen. Op een dag scheelt dat

verdienen ook een groot compliment, want als zij niet

die we in beheer hebben. Door deze nieuwe

wel tot 2,5 uur aan reistijd tussen de dorpen, tijd

beregenen hebben onze inspanningen weinig zin. Dat is

tractor wordt de reistijd naar de dorpskernen veel

die weer ingezet kan worden door een van onze

teamwork, we doen het echt met elkaar.”

efficiënter gebruikt dan voorheen. Voor de aanschaf

medewerkers op andere gebieden.

Jaap Dirksen, uitvoerder buitensport vertelt: “We hebben
dit jaar op tijd de juiste dingen gedaan in het onderhoud
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gras
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Jaarevaluatie Van der Knaaphal

Joop Rufi: “In het voorjaar van 2019 stond een groot

In september 2019 vond de eerste jaarevaluatie van de Van der Knaaphal plaats. Alle exploitanten

accommodaties zijn uitgerust met standaardmateriaal voor

waren aanwezig om samen met ons terug te kijken op dit eerste jaar. Een hal beheren waarin

het basisonderwijs. Voor een turnevenement worden door de

verschillende exploitanten hun bedrijf runnen en een onderwijsinstelling hun lessen verzorgd was

organiserende verenigingen de benodigde attributen naar de

ook voor Sportservice Ede een nieuwe tak van sport. Daarnaast maken ook verengingen en

betreffende locatie verhuisd.

turnevenement gepland in Sporthal de Peppel. Onze

In totaal heeft
Sportservice 40.873 uur
(delen van)
accommodaties verhuurd.
De top 5 van grootste huurders in 2019

(top)sportevenementen gebruik van deze topsporthal. Voor ons een flinke uitdaging alles in goede
banen te leiden. Uit de evaluatie blijkt dat vrijwel alle partijen positief terugkijken op het afgelopen

Aansluitend bouwt een ander team de zaal op. Hiervoor worden

jaar en vol vertrouwen het komende jaar tegemoetzien. Dat maakt ons trots!

vrijwilligers ingezet die ruim op tijd weten op welk tijdstip deze
logistieke operatie plaatsvindt. Wij moesten de vereniging
helaas laten weten dat de door hun gereserveerde tijd om op
te bouwen, niet door kon gaan dit jaar. Toen ontstond er wel
wat paniek! Uiteraard moesten we dit oplossen! We hebben de

(in willekeurige volgorde)
■ DOK Ede (gymnastiekvereniging)
■ DOS Bennekom (gymnastiekvereniging)
■ Handbalvereniging Reehorst
■ Volleybalvereniging TweeVV
■ ZVV Ede (zaalvoetbal)

deuren van de Van der Knaaphal opengezet. In deze hal hadden
we nog nooit eerdere een turnevenement georganiseerd.

Improviseren
naar tevredenheid

De top 5 van sportactiviteiten waarvoor onze
accommodaties het meest zijn gebruikt in
2019 (in willekeurige volgorde)
■ Turnen
■ Gymnastiek
■ Volleybal
■ Voetbal
■ Conditietraining
De op 3 van accommodaties met de
meeste opbrengst
1. Van der Knaaphal Topsporthal

Het exploiteren van sportaccommodaties
is in drukke tijden vergelijkbar met het
leggen van een puzzel. Soms passen de
stukjes niet helemaal en moet er gezocht
worden naar een andere oplossing.
Dit gebeurde ook rondom een groot
turnevenement in het voorjaar van 2019.

In korte tijd moesten verschillende partijen zowel intern als

2. Sporthal De Peppel

extern creatief en flexibel met elkaar samenwerken om dit

3. Sporthal Het Riet

evenement succesvol te laten plaatsvinden.” De deelnemers
en de bezoekers hebben een geweldige dag gehad en hebben

Onze ambitie:

niets mee gekregen van de ‘stress’ achter de schermen. De

In 2019 is er 370 uur ingehuurd voor sportieve

betreffende vereniging was zeer te spreken over de wijze

verjaardagsfeestjes. Deze activiteit gaan we in

waarop alle partijen deze operatie tot een goed einde hebben

2020 nadrukkelijk promoten. Het is een leuke

gebracht. Missie geslaagd!”

en gezonde manier om een feestje te geven.
Met onze ruimtes én inhoudelijke kennis en

Onze ambities voor 2020:
■ Verder verduurzamen van de gebouwen die we
exploiteren en beheren;

expertise kunnen we de jarige en zijn of haar
gezelschap een onvergetelijke dag bezorgen.

■ De gebouwen nog toegankelijker maken voor iedereen
(werken aan inclusie);
■ Nieuwbouw en renovatie van diverse sportzalen.
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Leefstij
coac

“Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
hebben baat bij een programma rondom
leefstijl. Beweging en gezonde voeding dragen
eraan bij dat je lekker in je vel zit. En dat
resulteert in meer zelfvertrouwen. En wie fit is
en zich goed voelt, heeft meer kans op werk.”

Samen
Actief
Meedoen
“Samen met Werkkracht bieden wij CooL (Coaching op Leefstijl), een
leefstijlprgramma dat vergoed wordt voor iedereen in Nederland. CooL is een

unieke kans om gezonder, fitter en sterker te worden. Met onze leefstijlcoach gaan

deelnemers aan de slag met voeding, beweging, vitaliteit, slaap en ontspanning. In

april 2019 startten 17 deelnemers acht maanden lang met dit programma. Deze eerste
groep had ook het geluk dat zij drie maanden lang twee keer in de week mochten
sporten in de Topsporthal onder begeleiding van Premium Health Club.
Inmiddels is een tweede groep deelnemers gestart.”

Ons nieuwe SAM multisportprogramma kende in 2019 een
succesvolle start. Aan de pilot deden 50 kinderen mee. Het
programma kwam tot stand met ondersteuning van acht
sportaanbieders/verenigingen. Ouders reageerden enthousiast en
waren tevreden over motorische vooruitgang die zij waarnamen
bij hun kinderen.
We bieden SAM multisport in twee varianten: SAM Multisport
Kids richt zich op de brede motorische ontwikkeling van kinderen

Wist je dat?
Leefstijlcoaching wordt vergoed uit de basisverzekering, waardoor het voor
deelnemers met overgewicht gratis is. Sportservice Ede is als zorgaanbieder
aangemerkt voor deze coaching en trajecten worden vergoed.

tussen de vier en zes jaar oud. Sam Multisport Junior biedt een
veelzijdig beweegprogramma voor kinderen van zeven tot en met
twaalf jaar oud. Binnen het programma maken zij kennis met
verschillende sporten en staat het sportplezier centraal. Kinderen
voelen zich fitter, worden mentaal sterker, creatiever en flexibeler

Wist je dat?
In 2040 is 62% van de Nederlanders te zwaar. Een leefstijlcoach helpt
om gezondheidsrisico’s te voorkomen en helpt deelnemers te
motiveren om meer te gaan sporten en te bewegen. Ze
ontdekken hun unieke talenten. De kans dat ze tot
hoge leeftijd blijven bewegen, neemt hierdoor

in de omgang. Ze switchen makkelijker van beweegvorm en
dat betekent dat ze interesse ontwikkelen voor meerdere
sporten. Ze ontdekken hun unieke talenten. De kans
dat ze tot hoge leeftijd blijven bewegen, neemt
hierdoor flink toe.

flink toe. En het aantal blessures… dat wordt
een stuk minder.

Jannet van der Pol
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Check onze
SAM-animatie!

Marieke Pomp
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Speelambassadeurs
zijn experts
in spelen
“De kans om iets te betekenen voor je eigen buurt!”
“Kinderen houden van
Speelambassadeurs is een initiatief van Jantje

plaats, georganiseerd door twee speelambassadeurs.

Beton, Malkander en Sportservice Ede. We leiden

Dit bleek een succes. Uit het hele dorp kwamen er

jongeren uit de wijk op tot speelambassadeur. Zij

kinderen spelen, bij sommige activiteiten liep dat

organiseren activiteiten voor kinderen uit de eigen

op tot 30 deelnemers. Voor de speelambassadeurs

wijk. De speelambassadeurs ontwikkelen hun

een mooie uitdaging om dit in goede banen te

competenties en het project staat goed op hun CV.

leiden. De pilot heeft ertoe geleid dat we het project

spelen, ze moeten alleen
uitgedaagd worden.
De speelambassadeurs
hebben het fantastisch

speelambassadeurs in Harskamp voortzetten
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Tijdens de pilot in 2019 gingen vier jongeren uit

in 2020. Ook in Ede Centrum zullen nieuwe

Harskamp aan de slag in de speeltuin van ‘Jong

speelambassadeurs worden opgeleid. In Ede Zuid

Harskamp’. Elke twee weken vond er een activiteit

gaan we verkennen of een dergelijk project past.

gedaan om zoveel kinderen
aan het spelen te krijgen!”
Kirsten van Alphen
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SAM
sportweken

De
Wandel
uitdaging

Tijdens schoolvakanties

We bieden in Rhenen samen met

organiseren wij sportweken

lokale partijen uit de sport en de

in de regio om kinderen

zorg een wandeluitdaging voor

kennis te laten maken met

mensen met diabetes, hart- en

lokale sportaanbieders.

vaatziekten of COPD.
In 2019 wandelden 11 mensen tien weken lang zo’n 55 kilometer

Zo zijn er in Rhenen vier sportweken
georganiseerd. In de winter-, zomer- en herfsteditie
deden steeds tussen de 90 en 110 kinderen mee.

onder begeleiding van een sport- en zorgprofessional.

Larissa Wattilete

Ook organiseerden we een heel bijzondere

Uiteindelijk gingen vijf deelnemers door met sporten bij
volleybalvereniging Musketiers.

sportweek, namelijk de Fortnite-editie. Dit bleek
een schot in de roos. Ruim 100 kinderen kwamen
erop af.

Nationale Sportweek
(NSW)
De NSW is een initiatief van NOC*NSF.
Zes sportaanbieders uit Rhenen zetten
tijdens deze week hun deuren open en
verzorgen sportclinics, toernooien en
demonstraties. 52 kinderen kwamen
langs om het sportaanbod
te ervaren. Dit heeft geleid
tot 104 extra beweeguren.
In 2020 willen we
tijdens de NSW extra
aandacht besteden
aan de 18+ doelgroep.

SAM
Pauzesport
kliko
Leerlingen tijdens de pauze meer laten
bewegen op het schoolplein. Dat is ons doel
met SAM Pauzesport.
In een speciale kliko zit een pauzesportpakket met spelmaterialen en
leskaarten. Leerlingen kunnen hiermee zelfstandig sportief bezig zijn.

Ryan Janssen

Oudere kinderen kunnen als ‘junior coaches’ de spellen begeleiden.
In Rhenen is de Pauzesportkliko in 2019 bij zes scholen langs
geweest en bij één school geïmplementeerd. Ruim 550 leerlingen

Gertjan van Burken
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hebben het speelplezier in de pauze ervaren. Twee scholen hebben
inmiddels nieuwe sport- en spelmaterialen aangeschaft.
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De overheid verwacht dat senioren
steeds langer thuis (willen)
blijven wonen. Daardoor beseffen
55-plussers steeds beter dat ze in
beweging moeten blijven. Zo voelen
ze zich fitter en ontmoeten ze ook
andere leuke mensen.

In Ede werken we samen met twee gezondheidscentra. We
nodigen bewoners uit om mee te doen met een fittest en
geven ze beweegadvies. Ook kan men zich inschrijven voor
een beweegprogramma van tien weken. De deelnemers
maken kennis met het beweegaanbod van lokale
sportaanbieders en verenigingen, met het doel dat ze zich
wellicht aansluiten. Er waren ruim 160 inschrijvingen!
In Rhenen organiseren we ook een gratis vitaliteitsdag met
een fittest. Ons doel is dat in 2020 minstens de helft van de

Ede, Rhenen
en Wageningen
VITAAL

deelnemende 55-plussers gaan sporten bij een sport- of
beweegaanbieder. Ook hier kwamen ruim 120 aanmeldingen
binnen voor de fittest! In Wageningen hebben we de volgende
resultaten gemeten in 2019: 86% van de 55-plussers ervaart
meer plezier in bewegen, 100% van de deelnemers geeft aan
in beweging te blijven, 60% voelt zich fitter en 50% ervaart een
betere conditie.

Marieke Smeenk
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SAM
Schoolsport
Olympiade
De SAM Schoolsport
Olympiade is inmiddels een
begrip geworden. In Ede is
al in 1978 een eerste editie
georganiseerd. Tot nu toe
heeft de Olympiade 31 keer
plaatsgevonden. De Junior
Olympiade is sinds acht jaar
toegevoegd aan het enorme
evenement.

Tijdens dit sportevenement maken ruim 4.000
kinderen uit groep 4 t/m 8 uit het basisonderwijs
kennis met verschillende sportactiviteiten.
Aangezien sport en cultuur steeds meer verweven
raken, organiseren we in 2020 voor het eerst een
Olympiade in samenwerking met Cultura. Samen
pakken we de organisatie op. Dit leidt ook tot een
naamsverandering: SAM School Olympiade. In
totaal zullen vijftig sport- en cultuuraanbieders
uit Ede een clinic aanbieden om hun sportclub of
cultuuractiviteit te promoten.

In Wageningen vond in 2019 een alternatieve Schoolsport Olympiade
plaats. Vanwege het zeer slechte weer moesten wij improviseren en
het programma omgooien van een buitendag naar een binnendag.
Dat dit gelukt is heeft ons veel complimenten opgeleverd vanuit de
deelnemende basisscholen.
In Rhenen deden 670 kinderen vanuit zeven basisscholen mee.
Er waren 24 lokale sportaanbieders actief met meer dan 50 vrijwilligers

Helaas kan het evenement in 2020 geen doorgang
vinden vanwege de uitbraak van het corona-virus.
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Gymonderwijs
De Vallei
200 lesuren
per week!
De vakdocenten gym zijn
ongekend populair bij de
basisscholen in onze regio.
Inmiddels zijn we actief op 33
scholen in zes gemeenten.

In 2019 rondden we de pilot MQ-testen
af. Het is onze ambitie om de MQ-testen
als motorische test en een bijbehorend
leerlingvolgsysteem te omarmen binnen
alle scholen waar we werkzaam zijn.
De testen uit de MQ scans zijn een

Sportwerkplaats:
méér dan
een sportclub
In oktober 2019 lanceerden we in
Wageningen de Sportwerkplaats.
Ons doel is om meer mensen met een
verstandelijke beperking of psychische
problemen te laten sporten.

basis voor de doorontwikkeling van
ons curriculum. Dit is een leidraad
voor de lessen bewegingsonderwijs
waarin we ook de visies van SAM (breed
motorisch ontwikkelen) en ASM (allround
bewegen) meenemen. Meteen in 2020
organiseerden we een Open Lesweek.
Ouders, verzorgers en opa’s en oma’s

“We merkten dat er weinig sportaanbod is voor mensen met een
verstandelijke beperking of psychische klachten. De stap om naar een
reguliere sportvereniging te gaan is voor deze mensen heel groot. We willen
die stap verkleinen en daarnaast zorgen voor een breed sportaanbod.”

konden een gymles bijwonen. Dit leverde
heel veel persaandacht op. Dat gaan we
vaker doen.

Tijdens de kick-off waren er 73 potentiële sporters en vertegenwoordigers
van samenwerkende organisaties aanwezig. Inmiddels zijn er acht actieve
maatschappelijke sportcoaches. Zij volgden een cursus bij de Stichting Life

Jorik Roelofsen

Goals om de doelgroep te kunnen begeleiden. Uit onderzoek blijkt dat de
Wist je dat?
De MQ-scan in 2019 bij alle negen
basisscholen in Rhenen (groep 3 t/m 8)
is uitgevoerd. 1.242 kinderen namen
deel.

meeste sporters graag een mix van activiteiten willen. De deelnemers
gaan tijdens een les bijvoorbeeld badmintonnen, trefballen
en voetballen. Elke les is opgebouwd volgens een thema,
bijvoorbeeld ‘samenwerken’. Dat thema wordt uitgewerkt
in spelactiviteiten. Zo werken we aan de persoonlijke
ontwikkeling van de deelnemers.

Berry Hellegering

86% van de deelnemers voelt zich veilig binnen de lessen
57% zet stappen op de participatieladder
38% voelt zich gelukkiger

26

27

Beleving
Mensen voelen
zich welkom,
aangemoedigd
en voldaan.

Wij ontdekken steeds weer
mooie kansen op ons pad en
pakken die met lef, plezier en
vertrouwen op

Wij hebben hart voor ons werk
en zetten daarom een stap
extra voor elkaar en
onze klanten

iedereen en bieden alle faciliteiten om mensen plezier,
voldoening en trots te laten voelen.

een vitaler, gezonder en gelukkiger leven.

HOE

en gezonder leven.

Ede

Sportservice

Sportservice

Rhenen

zwembad

De Peppel

Medewerkers
Wij zijn vakmensen die
durven te doen. Wij krijgen en
nemen de ruimte om onszelf
met energie en enthousiasme
door te ontwikkelen.
Financieel
Wij zoeken actief naar
verschillende en nieuwe
inkomstenbronnen,
om vanuit een gezonde ﬁnanciële
basis zoveel mogelijk
maatschappelijke waarde
toe te voegen.

Wij zijn dé partner die je
ondersteunt bij een leuker, vitaler

WAT

Wageningen

Sportservice

op ons kun je bouwen!

Optimistisc�

dus

energie

durven te doen en

geven

Wij zijn enthousiast, trots op ons
werk en zoeken op een
positieve manier naar
oplossingen

Samenwerken
Als spin in het web
leggen wij actief verbindingen
en zijn vaak de initiatiefnemer
achter samenwerking.

Innovatie
Wij zijn continu in
ontwikkeling en alert op nieuwe
sport- en beweegtrends, nieuwe
technologie en digitale
vooruitgang.

We zetten gezonde voornemens om tot actie, dragen bij
aan een dynamisch sport- en beweegaanbod voor

Duurzaamheid
Bij alles wat we doen,
maken we bewuste keuzes om
bij te dragen aan een duurzame
wereld. Of het nu gaat om
accommodaties, materialen,
voeding of samenwerkingspartners.

Sociaal
Via ons ontmoeten
mensen elkaar en
maken ze samen
plezier.

Met elkaar vormen we een
stevige en veilige basis waarop
onze klanten en
samenwerkingspartners
duurzaam kunnen
bouwen

Betrouwbaar

Wij dragen bij aan het
diepste verlangen van ieder mens:

WAAROM

Faciliteiten
Onze accommodaties
zijn spik en span, energieneutraal,
multifunctioneel inzetbaar en
voor iedereen toegankelijk.
Veiligheid gaat bij ons
boven alles.

Gezondheid
Door beweging
en gezonde voeding voelen
mensen zich beter in hun vel, daar
gaan wij voor! Zelf geven we hierbij
het goede voorbeeld.

Ondernemen�

Karakter

Toegewĳ�

voor sport en bewegen
die iedereen aanmoedigt tot een gezonder
en vitaler leven in een duurzame en
gastvrije omgeving.

On�

BEREIKBAAR
VOOR
IEDEREEN

Wij zijn
dé regiopartner

SPORT &
BEWEGEN
Wij

zetten die
stap extra,

