
PUBLICITAIR JAARVERSLAG HEERHUGOWAARD SPORT N.V.
2021



2 heerhugowaardsport.nl

Inhoud

Sport en Bewegen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 

            Speciale aandacht voor                                       3

            Een deel van de gerealiseerde activiteiten in 2021           4

Verenigingsadvisering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Wijkcentrum De Horst .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Horeca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2021 financieel gezien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Verzuimpercentage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Zwembad Waardergolf  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

           Aantal bezoekers vrijzwemmen                              8

           Aantal kinderen zwemles                                     9

           Aantal bezoekers per doelgroep                             10

Ondernemingsraad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Beheer en Onderhoud  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 - 13

          



3heerhugowaardsport.nl

SPORT EN BEWEGEN
In opdracht van de gemeente Heerhugowaard  

stimuleert Heerhugowaard Sport N V  een actieve  

leefstijl onder alle inwoners van de gemeente  

Heerhugowaard 

Speciale aandacht voor:
•  Basisschoolleerlingen door het verzorgen van de gymnastieklessen op  18  scholen

•  Aandacht voor de kwetsbare senioren door het organiseren van valpreventielessen

•  Medebewoners met een beperking “beschermd” laten sporten

•  Waardse Senioren deelgenoot maken van de faciliteiten van Heerhugowaard Sport N V 

•  Organiseren van Senioren-Fit lessen in sporthal De Draai, Sporthal Zuid,  

Gymzaal Rembrandtstraat en De Horst

•  Verbanden leggen tussen verenigingen en Heerhugowaard Sport N V   

zoals samenwerkingsverband met Jeu de Boules

In de uitvoering wordt uiteraard ook samengewerkt met diverse andere organisaties die zich ook 

bezighouden met het uitvoeren van taken en activiteiten in het maatschappelijk middenveld  Deze 

samenwerkingspartners zijn:  

• Sportverenigingen Heerhugowaard   • Vereniging Sport & Gemeenten 

• Basisscholen Heerhugowaard    • Nationaal Sportakkoord 

• Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard   • Samenwerking met Esdégé Reigersdaal 

• Centraal Orgaan Asielzoekers    • Samenwerking met MET Welzijn Heerhugowaard 

• Leger des Heils      • Samenwerking met Actief Sport & Events 

• Pieter Raat Stichting     • Gemeente Heerhugowaard    

• Vereniging Sportbedrijven Nederland   • Sportfondsen Nederland   

• CooL beweegprogramma 
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Een deel van de gerealiseerde activiteiten in 2021
Onderstaande sportstimuleringsactiviteiten zijn het afgelopen jaar uitgevoerd door de medewerkers 

van de afdeling Sport en Bewegen  Aantal deelnemers: 912

• Pleinspelen 304 deelnemers   • Seppo speurtocht 45 deelnemers

• Trefbal 31 deelnemers     • Halloween disco 250 deelnemers

• Snuffelevenement de Vork 45 deelnemers  • Kinderspeeltuin 75 deelnemers     

• Blosse activiteiten 162 deelnemers

 

        

Vanwege de lockdown hebben wij online via YouTube beweeglessen voor ouderen gemaakt, maar 

ook fitnesslessen die door iedereen te volgen zijn.

Daarnaast organiseerderen de medewerkers op diverse schoolpleinen sport- en beweegactiviteiten 

voor de jongere jeugd  Tijdens de lockdown was de Seppo-app ook een perfecte activiteit om lekker 

buiten aan de slag te gaan  
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VERENIGINGSADVISERING 
√ Organisatie van de schoolsportdagen op de basisscholen in samenwerking met leerkrachten basison-

derwijs en de ALO’ers en CIOS’ers van de afdeling Sport en Bewegen

√ Het jaarlijkse gebruikersoverleg waar alle verenigingen van de gemeente Heerhugowaard voor wor-

den uitgenodigd met hierin adviserende onderwerpen zoals:

• Sportdeelname inwoners Heerhugowaard;

• De ruimtelijke behoefte aan binnen- en buitensportvoorzieningen

• De sport- en beweegmogelijkheden in de openbare ruimte 

VEERKRACHT EN UITDAGINGEN SPORTVERENIGINGEN (bron Mulier instituut )

Uitdagingen voor verenigingen en ondernemers zijn bijvoorbeeld het controleren van het coronatoe-

gangsbewijs, uitgestelde betalingsverplichtingen en het aantrekken van nieuwe arbeidskrachten en 

vrijwilligers. Er is veel onzekerheid en de (financiële) buffers zijn veel kleiner dan begin 2020.

Coronamaatregelen veranderen sport- en beweegdeelname

De coronamaatregelen hebben invloed op de manier waarop er wordt gesport: dat gebeurt nu meer 

buiten en ongeorganiseerd  Ook hebben ze invloed op verschillen in deelname tussen bevolkingsgroe-

pen  Zorgelijk is dat de verschillen in sportdeelname en gezondheid tussen lager- en hoge opgeleiden 

tijdens de coronacrisis groter worden 

Sportondernemers: positieve tekens, maar nog veel uitdagingen

In het derde kwartaal van 2021 was het aandeel ondernemers in de sportsector dat hun omzet of aantal 

medewerkers zag toenemen hoger dan in het begin van de coronacrisis 

Maar de omzet is nog niet terug op het niveau van vóór corona  Naast het terugwinnen van de sporters 

zijn het voor ondernemers uitdagingen om te voldoen aan de uitgestelde betalingsverplichtingen en 

het vinden van voldoende personeel  

Het lokale sportakkoord heeft 3 pijlers: Vitale verenigingen inclusief sporten en bewegen, duurzame en 

toekomstgerichte accommodaties en als laatste veilig en vaardig bewegen  In september 2020 zijn we 

hiermee gestart en inmiddels zijn de eerste acties ondernomen  De gehele uitvoeringsagenda van het 

sportakkoord is terug te vinden op de site van Heerhugowaard Sport N V  We hebben veel ruimte gela-

ten voor initiatieven van inwoners, verenigingen en organisaties  

Kijk voor de uitvoeringsagenda op WWW.HEERHUGOWAARDSPORT.NL 
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WIJKCENTRUM DE HORST
Afgelopen jaar hebben we met ons team een paar mooie activiteiten mogen faciliteren  We 

waren weer begonnen met klaverjassen schilderen en andere activiteiten in De Horst  Helaas 

konden wij dit niet het hele jaar faciliteren  Wij hopen dat dit straks wel weer het geval is  Want 

veel gebruikers en huurders van De Horst staan weer te popelen om aan de slag te kunnen 

 
Eenzaamheid onder de bevolking is door corona toegenomen  De 

Horst heeft daar in 2021 in samenwerking met Wonen Plus Welzijn 

een prachtige samenwerking opgebouwd om dit tegen te gaan  

Elke donderdag verzorgen wij een dagbesteding voor kwetsbare 

ouderen  Sinds kort wordt dit nu ook op de maandag aangeboden  

Wij hopen in de toekomst nog meer te kunnen betekenen voor 

kwetsbare ouderen 
 

In De Horst werken wij met 3 kwetsbare collega’s  Ook voor hen was het van belang dat de 

dagbesteding weer begon  

HORECA
Net als in veel andere landen was de horeca in Nederland veruit de ergst getroffen bedrijfstak tij-

dens de coronacrisis in 2020 en 2021  Zowel tussen 15 maart en 1 juni 2020 als tussen 14 oktober 

2020 en 5 juni 2021 moesten ook onze horeca-afdelingen grotendeels sluiten om verdere versprei-

ding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen  Daarnaast werden in periodes waarin de lock-

down niet van kracht was vroegere sluitingstijden gehanteerd en konden 

door afstandsmaatregelen minder klanten worden binnengelaten  

Echter hebben onze collega’s niet stilgezeten, na in 2020 de 

horeca van sporthal Deimos te hebben opgeknapt zijn zij in 

2021 en begin 2022 erg van waarde geweest in het kunnen 

laten doorgaan van de zwemlessen  Zij hebben hulp geboden 

in het scannen van de verplichte qr-code, ze hebben kinderen 

geholpen die weer terug mochten komen bij de zwemlessen 

Het personeel van onze horeca’s kijkt er erg naar uit 
onze gasten weer ‘normaal’ te mogen ontvangen. 
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2021 FINANCIEEL GEZIEN
De door de gemeente goedgekeurde begroting voor 

2021 sloot met een negatief saldo van € 1.525.365. 

Onder invloed van het coronavirus en de daarmee 

gepaard gaande periodieke gedeeltelijke en gehele 

sluitingen van de sportcomplexen sloot het 

resultaat over 2021 met een negatief resultaat ter 

grootte van een bedrag ad € 1.691.554  Daarmee 

ontstond een overschrijding van € 166.189. In bovenstaande resultaat over 2021 is nog geen rekening 

gehouden met compensatieregelingen vanuit Rijksoverheid zoals de Specifieke uitkering IJsbanen en 

Zwembaden (SPUK IJZ), Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS), Tegemoetkoming  

Amateursportorganisaties (TASO) en mogelijk uit het lokale steunfonds  De gelden uit de 

steunmaatregelen zullen naar verwachting de overschrijding geheel compenseren 

VERZUIMPERCENTAGE
Het verzuimpercentage over 2021 was 7,14% waar de prestatienorm op 

3,5% lag 

Gezien de de uitdagingen die het cornavirus met zich meebracht mogen 

wij hier best trots op zijn!

Het verzuim van 7,14% bestond uit:

- 1,45% kort verzuim (1-10 dagen) 

- 2,51% middellang verzuim (11-30 dagen)

- 3,18%  langdurig verzuim (31-180 dagen) 

Verzuimpercentage in perspectief met voorgaande jaren: 

2017  2018  2019    2020  2021

2,4 %  5,1%  6,9%  2,86%  7,14%
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Grafiek aantal bezoekers vrijzwemmen in 2021: 21.692

• Banenzwemmen • Vrijzwemmen • Discozwemmen • Kinderpartijtjes

ZWEMBAD WAARDERGOLF
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Ook in 2021 was Heerhugowaard Sport in de ban van Covid-19  Diverse lockdowns, verschillende roos-
ters en aangepaste maatregelen hebben ons door het jaar 2021 heen geloodst  Op dinsdag 16 maart zijn 
de zwemlessen na de derde lockdown weer gestart  Dit werd op 19 mei aangevuld met het banenzwem-
men  De bezoekers waren weer blij hun baantjes te mogen komen zwemmen Door de oude tourniquet in 
de hal te vervangen voor een nieuwe toegangspoort is de doorgang sneller omdat bezoekers die online al 
een ticket hadden gekocht niet meer hoefden te wachten in de rij voor de receptie  Vanwege de lockdown 
en het missen van de zwemlessen is er besloten om in de  meivakantie door te gaan met de zwemlessen  
De ouders waren hier zo tevreden over, dat wij hier ook in de zomervakantie mee door zijn gegaan  Op 5 
lestijden in de ochtend  en dan met 3 groepen tegelijk, konden er maximaal  90 kinderen aan de lessen 
meedoen  Op maandag 7 juni mocht alles weer starten  Bijvoorbeeld 
aquasporten, recreatief zwemmen, discozwemmen en andere groepslessen  Door een aantal aangepaste 
maatregelen die in oktober zijn besloten vanuit de overheid waaronder het tonen van een geldig corona-
toegangsbewijs bij binnenkomst waren er wat negatieve berichten vanuit de kant van de bezoekers/ou-
ders van de kinderen die bij ons zwemlessen volgen  Na een aantal weken werd dit minder 

Helaas was er in november weer een kleine tegenslag en moesten wij onze deuren sluiten vanaf 17 00 uur 
en dit hield in dat de zwemlessen na 17 00 uur kwamen te vervallen  Van 19 december tot begin januari 
2022 waren al onze binnensportaccommodaties gesloten met uitzondering van het zwembad waar alleen 
de zwemlessen door mochten gaan  
Door alle maatregelen waaronder de verplichtingen,het dragen van een mondkapje en het houden van de 
1,5 meter afstand zijn er in dit jaar gelukkig weinig medewerkers van de zwemzaal ziek geweest waardoor 
de lessen gewoon doorgang konden vinden 
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Grafiek aantal zwemleskinderen in 2021:  
30.932

317 kinderen behaalden diploma A

279 kinderen behaalden diploma B

95 kinderen behaalden diploma C

27  personen  behaalden zwemvaardigheid en/of snorkelen
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• Zwemmen met dementie • Zwemmen met asielzoekers  

• AquaCare    • Floatfit     • Floatfit Balance   

• Aquabootcamp    • Babymassage   • PiYoChi   

• Aquajoggen   • Aquarobic    • Fifty Fit  

• AquaKids 

Grafiek aantal bezoeker doelgroepen in 2021:  

5966
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ONDERNEMINGSRAAD

Samenstelling van de OR

• Voorzitter Mevrouw M A A Verheugd-Stuijt, Zwemzaal – Receptie

• Secretaris De heer D  Vos, Beheer & Onderhoud

• Lid Mevrouw C C M Ulle-Blauw, Sport en Bewegen (tot 25-04-2021)

• Lid Mevrouw S E M  de Boer, Zwemzaal 

• Lid Mevrouw J  Zuurbier, Receptie – Horeca

• Lid De heer B  Kwantes, Sport en Bewegen (vanaf 25-04-2021)

Sinds 25 april 2017 is de OR actief met een mooie mix van medewerkers uit 

diverse afdelingen van onze organisatie 

Overleg

De Ondernemingsraad en de ondernemer zijn in 2021 drie keer bijeengekomen en de volgende on-

derwerpen zijn daarbij 

besproken:

• Instemming beleid plus- en minuren  

• Jaarrekening en  bestuursverslag 2020 

• Opdracht advies sportbeheer fusiegemeente Dijk en Waard,  

Dienstverleningsovereenkomst  en Governance

• Ontwikkelingen CAO onderhandelingen 2021  

• Begroting 2022

• Effecten coronavirus 

 • Jaarverslag OR 

• Landelijk beleid sociaal domein 

• Sport convenant

• AVA & Aandeelhouders
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BEHEER EN ONDERHOUD

Het was wederom een bijzonder jaar voor de afdeling Beheer en Onderhoud door de gevolgen van 
de coronapandemie, waarin gelukkig wel ruimte was voor onderhoud 
WAARDERGOLF: Het wedstrijdbad is voorzien van nieuwe LED onderwaterverlichting  Met deze 
verlichting kunnen de zwembadcollega’s het zwembad van sfeer laten veranderen door diverse 
kleuren in te stellen  Om de zwemlessen op groot scherm in de horeca te kunnen tonen zijn er 4 
camera’s gemonteerd  De warmte-krachtkoppeling (WKK) heeft een uitgebreide revisie gehad  Met 
deze duurzame installatie wekken we warmte en elektra op, waar we in heel Waardergolf gebruik van 
maken  
Uit veiligheids- en duurzaamheidsoverwegingen zijn de oude kloklampen in de gang en entree 
vervangen voor LED downlighters  Deze mooie lampen zijn dimbaar, waardoor een goede sfeer kan 
worden gecreeerd in combinatie met een veilige omgeving  
In 2021 is er op de valreep op de ‘oude’ filtersystemen en nieuwe UV techniek toegepast. De inge-
bouwde UV lampen zorgen ervoor dat bacteriën niet in het badwater terecht kunnen komen en dat 
het gebonden chloor zo laag mogelijk is. Ook is er een gedeelte nieuw filterzand aangevuld.  

DEIMOSHAL: De verouderde muziekinstallatie is vervangen, tegelijkertijd is het schilderwerk binnen 
aangepakt en zijn er prachtige afbeeldingen van diverse sporters afgebeeld op het horecamagazijn, 
vanaf de sporthal gezien is het een mooie eyecatcher   

DE DRAAI: Om energieneutraal te worden zijn er extra zonnepanelen bijgeplaatst  Vanuit VVE de 
Draai is opdracht verstrekt om het al het exterieur te reinigen en al het schilderwerk op te pakken 
Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd in de zomermaanden   
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BEHEER EN ONDERHOUD

GYMZALEN: Gymzaal Eikenlaan is intern gerenoveerd  De vloeren van de kleedkamers zijn voorzien van 
nieuw tegelwerk en marmoleum, alle deuren en wanden zijn geschilderd en er zijn nieuwe wandzitbanken 
geplaatst  Het oude pand heeft een warme, moderne en veilige uitstraling  Bij een aantal gymzalen is groot 
onderhoud aan de vloer gepleegd,schilderwerk aangepakt en zijn bij gymzaal Geul de CV ketels vervangen 
Tijdens de lockdown het schoonmaken van alle gymzalen meerdere maan-
den uitgevoerd door de medewerkers van Heerhugowaard Sport N V  
Dóór een goede samenwerking tussen de afdelingen is er een grote 
kostenbesparing gerealiseerd door de inzet van eigen personeel voor 
werkzaamheden waar normaliter een bedrijf voor ingehuurd wordt  De inzet 
en saamhorigheid was erg fijn in deze tijd.  Er is een start
gemaakt van de bouw van gymzaal De Dreef  Heerhugowaard Sport N V  is 
hierbij gevraagd mee te denken over het ontwerp, de techniek en de 
inrichting    

 
BUITENSPORT: De gemeenteraad heeft in maart besloten om €1 143 000 te investeren in de buitensport-
voorzieningen  Afdeling Beheer & Onderhoud heeft deze projecten mogen begeleiden  Allereerst is bij 
voetbalvereniging WMC een extra trainingsveld gecreëerd. Op hetzelfde sportpark De Vork is bij hockeyver-
eniging MHC een grondige renovatie van de velden uitgevoerd  Het hoofdveld is omgebouwd naar een wa-
terveld, veld 2 heeft een totale renovatie gehad en het miniveldje is opgeknapt  Op sportpark De Kruising is 
het C-veld omgebouwd van natuurgras naar kunstgras  Hierdoor kunnen hoofdgebruiker KSV en de school 
als medegebruiker, intensiever gebruik maken van dit veld  Ook de ballenvangers en publieksafscheiding is 
vernieuwd  Bij Honk- en Softbalvereniging Herons is de renovatie nog gaande  De vereniging had de wens 
om de starten na afloop van het seizoen, waardoor het project uitloopt tot in 2022. Op beide velden is 
veldverlichting aangebracht, waardoor er ook in de avonduren langer op gespeeld kan worden  Het softbal-
veld is gedraaid en gerenoveerd, waardoor het een betere ligging op het complex heeft en voldoet aan alle 
eisen van de bond  
Op sportpark De Kabel heeft een pilot plaatsgevonden voor een open sportpark  Gedurende de zomerva-
kantie heeft de afdeling Beheer en Onderhoud meegewerkt aan de pilot door te assisteren bij de opening, 
het toezicht en de opruimwerkzaamheden  In verband met veel schade, door engerlingen ontstaan, zijn er 
2 velden voorzien van een nieuwe natuurgras toplaag  Het hoofdveld en C-veld liggen er prachtig bij  

Er is een begin gemaakt met het aanleggen van multifunctionele beachvelden 
op sportpark De Vork  Via een bijdrage vanuit het lokaal sportakkoord is de 
aanleg mogelijk gemaakt  In 2022 gaan we verder met het realiseren van 
beachvelden waarop diverse sporten beoefend kunnen worden  Een mooie 

toevoeging voor de sport in de nieuwe gemeente Dijk en 
Waard  
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PR EN MARKETING

  Wij hebben 584 volgers op Instagram 

 

 De Facebookpagina van Heerhugowaard Sport wordt door 2631 personen leuk bevonden 

 

1608 personen hebben de Heerhugowaard Sport app gedownload op hun telefoon of tablet. 

Hieronder een overzicht wat het meeste in de app wordt bekeken. De app wordt zoals jullie kunnen 
zien het meeste gebruikt voor het leerlingvolgsysteem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2021 zijn wij samen met Esther Blok gestart met het werken aan ‘Samen naar een Sterk Merk’ 

Hierbij wordt een brandportal opgezet waar alle uitingen die wij maken in komen te staan. Zo willen 
wij onze naam ‘Heerhugowaard Sport’ duidelijk naar buiten brengen om nog meer bekendheid te 
genereren. 

In 2021 zijn wij samen met Esther Blok gestart met het werken aan ‘Samen naar een Sterk Merk’

Hierbij wordt een brandportal opgezet waar alle uitingen die wij maken in komen te staan  Zo willen 

wij onze naam ‘Heerhugowaard Sport’ duidelijk naar buiten brengen om nog meer bekendheid te 

genereren  TO BE CONTINUED...
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