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2021 is een leerzaam jaar geweest. Eén 
van de mijlpalen is het starten met de 
buurtsportcoach aangepast sporten. We 
willen bereiken dat sporten – en bewe-
gen in algemene zin – voor echt iedereen 
is. Dan is het superbelangrijk dat ook 
deze doelgroep haar kansen hiervoor 
krijgt. Maar dat gaat niet vanzelf. Ook 
ik heb wel wat eye-openers gehad voor 
deze doelgroep. Al was het alleen al 
dat we dit meestal aanduiden met de 
term ‘aangepast sporten’. Dat is vanuit 
de norm dat de reguliere sport normaal 
is en wat hier iets op afwijkt de term 
‘aangepast’ krijgt. Eén van mijn collega’s 
die binnen dit veld actief is, gaf aan dat 
de term ‘passend sporten’ veel mooier 
is. Daar ben ik dan even stil van, want hij 
heeft gelijk. Passend sporten is een term 
die feitelijk echt voor iedereen is. We 
hebben de functienaam er op aangepast: 
buurtsportcoach passend sporten. En we 
proberen die grondhouding van denken 
in mogelijkheden altijd binnen ons be-
drijf te gebruiken. 

Om diezelfde reden hebben we afgelo-
pen jaar het credo ‘sporten is altijd mo-
gelijk’ gestimuleerd. Het kon en mocht 
niet altijd in onze sportaccommodaties, 
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dat was jammer. Maar met alleen een 
blokje rond voor de frisse neus ben je 
ook in beweging. Tussen het thuiswerken 
door even naar buiten is goed voor een 
mens. Kinderen moeten hun energie 
kwijt kunnen, ook als dat niet altijd bij 
de eigen vereniging kan. En dan zie je 
dat passend sporten dus ook echt voor 
iedereen geldt. Niet iedereen is geschikt 
voor een bootcamp-les, de sportschool 
of competitieve sporten. Maar actief be-
wegen wil iedereen, passend naar zijn of 
haar mogelijkheden en behoeften. Hoe 
mooi zou het zijn als we dat nog breder 
voor Almelo van toepassing kunnen laten 
zijn? Een mooie doelstelling voor 2022.

In dit jaarverslag is te lezen welke activi-
teiten we allemaal gedaan hebben om 
dit tot stand te brengen. Dat zijn mooie 
dingen geweest en daar zijn we trots op. 
De waarde van sport is groot: misschien 
wel groter dan men in eerste instantie 
zou denken. Daar komen we in dit jaar-
verslag nog op terug.

Dan ben ik aan het eind van mijn voor-
woord en heb ik – bewust – nog geen 
woord gezegd over COVID-19. Zoals 
aangegeven hebben we gelukkig veel 
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mooie dingen kunnen doen. Daar zijn 
we blij mee. Maar de pandemie heeft 
ons uiteraard beperkt in onze moge-
lijkheden. Financieel raakt het ons ook.  
De compensatieregelingen die er van 
overheidswege zijn, maken bij lange na 
niet goed wat we als deuk oplopen door 
inkomstenverlies. Minder bezoekers, 
minder verhuur van accommodaties. In 
ons financieel jaarverslag is dit verder 
inzichtelijk. 

Resteert mij dan ook om de wens uit te 
spreken dat 2022 een gezond en sportief 
jaar mag worden. Een jaar waarin wij aan 
het verhogen van het welbevinden van 
de inwoners van Almelo bij mogen dra-
gen door middel van sport en bewegen. 
Wij gaan ervoor!

Gerwin Pol
Directeur-bestuurder
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Over Sportbedrijf 
Almelo1 

Bedrijfsveranderingen
Er is een interne switch gaande waarbij 
we collega’s duidelijke kaders, helder 
geformuleerde doelen en meer verant-
woordelijkheid en autonomie geven. 
Met meer zelfsturing vergroten we de 
daadkracht, betrokkenheid en plezier in 
het werk. De omslag naar deze nieuwe 
manier van werken is een langdurig pro-
ces. Enkele praktische veranderingen die 
bijdragen aan deze verandering:

• Het klokken is afgeschaft. Collega’s 
hoeven geen urenadministratie meer 
bij te houden. We hebben het stan-
daard rooster voor bepaalde functies 
losgelaten, zodat deze werknemers 
hun uren flexibeler kunnen indelen. 

• Het organogram is veranderd. We 
hebben gekozen voor een platter or-
ganisatieschema, gebaseerd op drie 
teams: Sport & Gezondheid, Zwem-

bad en Sportaccommodaties. Ieder 
team werkt met eigen doelstellingen 
en een eigen budget. Gezien het feit 
dat de manager Zwembad de ko-
mende jaren belast is met taken die 
betrekking hebben op de bouw van 
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Wij zijn met meer dan 60 collega’s dagelijks actief als verbinder en kennispartner rondom 
sport, bewegen en gezondheid in Almelo. We stimuleren sport- en beweegdeelname van 
jong tot oud. We initiëren in samenwerking met diverse partners talloze activiteiten en 
evenementen. Ook beheren, exploiteren en verhuren we de Almelose binnensportaccom-
modaties. Op deze manier brengen én houden we zoveel mogelijk Almeloërs voortdurend 
in beweging. Samen op weg naar een gezonde toekomst!
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De sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen
Investeren in sport en bewegen heeft een maatschappelijke meerwaarde. 
Het rapport ‘de sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen’, ont-
wikkeld in opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen, geeft voor zover 
mogelijk antwoord op de vraag: voor welke effecten van sporten en bewegen 
is bewijslast en kun je deze kwantificeren? Een vraag die we onszelf in Almelo 
ook regelmatig stellen. Zie hier het resultaat van dit nationale onderzoek!

Wanneer een 

5 tot 24 jarige 
aan de beweegrichtlijnen gaat voldoen, 

loopt de maatschappelijke waarde op tot:

Wanneer een 

25 tot 54 jarige 
aan de beweegrichtlijnen gaat voldoen, 

loopt de maatschappelijke waarde op tot:

Wanneer een 

55-plusser 
aan de beweegrichtlijnen gaat voldoen, 

loopt de maatschappelijke waarde op tot:

€ 37.000 - € 74.000
over de rest van zijn / haar leven

€ 34.000 - € 75.000
over de rest van zijn / haar leven

€ 12.900 - € 26.100
over de rest van zijn / haar leven
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het nieuwe bad, is ervoor gekozen om twee coördinatoren (zwembad 
& receptie/toezicht buitenbad) aan te stellen. Daarnaast hebben we 
verschillende staffuncties die niet tot een van deze drie teams behoren, 
maar direct onder de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder 
vallen. Dit geldt ook voor collega’s van afdeling Bedrijfsvoering; zij wor-
den inhoudelijk aangestuurd door de financial controller. 

Ontwikkeling medewerkers
De ambitie om het zelfsturend vermogen van onze organisatie te vergroten, 
benadrukt het belang van de ontwikkeling van onze collega’s. We bieden 
iedereen groeikansen, op verschillende gebieden:
• Ontwikkeling gericht op bijblijven in de functie. In dit kader heeft het 

zwembadpersoneel en een deel van Team Sport & Gezondheid de 
jaarlijkse scholingen EHBO en reddend zwemmen gevolgd. Collega’s van 
diverse afdelingen hebben een BHV-cursus gevolgd. Daarnaast heeft 
een tweetal van het zwembadteam met succes de opleiding Chemie af-
gerond, waardoor we op dat onderdeel meer expertise in huis hebben. 

• Doorontwikkelen in de functie. Een mooi voorbeeld is het zwembad-
team dat training heeft gehad van een extern deskundige rondom het 
geven van aquasportlessen, een nieuwe vorm van groepslessen waar 
we dit jaar mee van start zijn gegaan. Ook hebben diverse buurtsport-
coaches enkele cursussen gevolgd, zoals bewegend leren en het tegen-
gaan van pesten in de sport. Tot slot zijn er verschillende vakopleidingen 
voor collega’s ingezet, zoals personeelsmanagement en roosterplanner. 

• Persoonlijke ontwikkeling, door het opdoen van zowel nieuwe kennis als 
nieuwe competenties. 

Rapportage BMC
Eind 2020 heeft onderzoeksbureau BMC een adviesrapport geschreven, 
gericht op het verbeteren van de bedrijfsvoering van Sportbedrijf Almelo. 
In 2021 zijn we met deze zeven concrete aanbevelingen aan de slag gegaan. 
De infographic hiernaast laat de stand van zaken zien. De grootste winst valt 

over het algemeen nog te boeken bij de 
borging op de werkvloer. Veel zaken zijn 
achter de schermen in gang gezet: ko-
mende periode is het de kunst om deze 
ook bij de rest van de organisatie te laten 
landen.   

Formatie & bezetting
Het afgelopen jaar hebben we van 6 col-
lega’s afscheid genomen en hebben we 
maar liefst 20 nieuwe collega’s mogen 
verwelkomen. Dat betekent dat we van 
53 naar 67 collega’s zijn gegroeid. Deze 
uitbreiding is onder andere te verklaren 
door de groei van team Sport & Gezond-
heid (meer vraag naar vakleerkrachten 
en nieuwe functies van buurtsportcoa-
ches) en team Sportaccommodaties 
(schoonmaak van twee sporthallen weer 
in eigen beheer).

Verloop
Vergeleken met eerdere jaren is de 
uitstroom van het personeel laag. Daar 
zijn we blij mee. We merken dat er een 
krappe arbeidsmarkt is door het dalende 
aantal sollicitanten per vacature. Dat 
geldt voor alle functies, maar met name 
voor de functie van zweminstructeur 
en facilitair medewerker. De vacatures 
voor deze functies staan langer open dan 
wenselijk. We hebben daarom meer aan-
dacht besteed aan de promotie van onze 

Het ziekteverzuimpercentage was, zeker ge-
zien de omstandigheden, afgelopen jaar laag. 
Het ziektepercentage in het langdurig verzuim 
was relatief hoog.

De ziektemeldingsfrequentie bleef afgelopen 
jaar met 0,97% opnieuw onder de landelijke 
norm van 1,0%.
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vacatures. Door intern te schuiven met personeel is de bezet-
ting op het zwembad volledig gebleven, waardoor we gelukkig 
niet de deuren (deels) hoefden te sluiten door een tekort aan 
personeel.

Werk & corona
Collega’s die thuis konden werken, hebben het afgelopen jaar 
deels thuis gewerkt. Door sluiting van de binnensport en het 
zwembad konden diverse collega’s hun reguliere werk niet 
doen: zij hebben alternatief werk verricht. Zo heeft elke ac-
commodatie een grote schoonmaakbeurt gekregen, hebben 
collega’s ondersteund bij het openen van de vaccinatielocatie in 
sporthal De Schelfhorst en hebben collega’s van het zwembad 
geholpen met de organisatie van sportactiviteiten in de buiten-
lucht. 
Ondanks dat er regelmatig collega’s uitvielen door quarantaine-
verplichtingen, is het toch gelukt om zoveel mogelijk sportacti-
viteiten en zwem- en gymlessen door te laten gaan. 

Preventie & veiligheid
Met name op het vlak ‘veiligheidsbewustwording’ hebben we 

het afgelopen jaar stappen gezet. Een belangrijke zet vormde 
hierin het positioneren van taken en verantwoordelijkheden 
van de preventiemedewerker. Een spin in het web, die alle 
touwtjes aan elkaar knoopt en op alle afdelingen processen 
rondom preventie en veiligheid in gang zet. Ook het opzetten 
van een veiligheidsteam, met daarin vertegenwoordiging van 
elke afdeling, draagt bij aan deze bewustwording. 

Maatschappelijke inzet 
We profileren ons als bedrijf waar ieder-
een zich kan ontwikkelen en waar we 
staan voor persoonlijke groei. We vinden 
het dan ook belangrijk om onze maat-
schappelijke waarde als leerbedrijf te be-
nutten. Zoals elk jaar hebben wij diverse 
studenten een stageplaats binnen onze 
organisatie aangeboden. Daarnaast heb-
ben we in samenwerking met het ROC

van Twente een mooie vorm van een 
hybride leeromgeving opgetuigd. Een 
zogeheten adoptieklas van de opleiding 
Sport & Bewegen komt wekelijks naar de 
IISPA om zelf lessen te volgen én onder 
supervisie de lessen bewegingsonderwijs 
voor de leerlingen van basisschool De 
Bonkelaar te verzorgen. 
Tot slot hebben we met ingang van af-
gelopen jaar een ambassadeur voor het 
Passend Sporten in huis, die de betref-

fende buurtsportcoach met uitvoerende 
taken ondersteunt.  

Verslag van de OR
We hebben een bijzonder jaar achter de 
rug, met de vele veranderende regels 
door de pandemie. Toch kijken we terug 
op een goede samenwerking met onze 
bestuurder en collega HR. 

• Initiatief OR
Op verschillende vlakken hebben we het 
initiatief genomen om van ons te laten 
horen. Het onderwerp ‘thuiswerken’ was 
dit jaar een hot item. We hebben aan-
gegeven het belangrijk te vinden dat er 
ook thuis goede voorzieningen zijn om 
ARBO-technisch goed te kunnen werken. 
Op ons initiatief is er een nieuwe rege-
ling voor reiskostenvergoeding aangeno-
men voor werknemers die na verhuizing 
verder van hun werklocatie komen te 
wonen. Ook is er budget vrijgekomen om 
BHV’ers na training te waarderen voor 
hun inzet. 
Tot slot zijn we ook zelf niet stil blijven 
zitten. We hebben op het gebied van 
ARBO, HRM en communicatie naar de 
achterban trainingen gevolgd. 

• Adviesaanvragen
Ons advies is verschillende malen ge-
raadpleegd. Zo hebben we bijvoorbeeld 

met het nieuwe organogram na een aan-
tal aanpassingen ingestemd. In overleg 
met P&O hebben we The Vital Company 
ingeschakeld voor het afnemen van 
healthchecks onder collega’s (uiteraard 
voor wie dat wilde).  

• Instemmingsaanvragen
We hebben op verschillende aanvragen 
een akkoord gegeven. Zo is het voorstel 
van het afschaffen van het klokken door 
ons na gesprekken met collega’s goedge-
keurd. Ook met de voorgestelde procu-
ratieregeling en het nieuwe inkoopbeleid 
hebben we ingestemd. 

• Lopende activiteiten
Naast bovengenoemde afgeronde zaken, 
zijn we ook druk bezig met verschillende 
lopende activiteiten. Het studiejaarplan 
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en het Persoonlijk Ontwikkelingsplan zijn 
bijvoorbeeld in ontwikkeling. Dit komt 
tijdens elk overleg van ons ter sprake. 
Daarnaast is het Management Team 
bezig met het nieuwe formatieplan, hier 
worden wij in meegenomen. We hebben 
een verzoek gedaan om met P&O het 
personeelsreglement te updaten. Tot 
slot hebben wij de onduidelijkheid met 
betrekking tot registratie van verlofuren 
kenbaar gemaakt. Hier wordt binnenkort 
naar gekeken. 

• Interne communicatie
We vinden het belangrijk dat onze 
achterban ons goed weet te vinden, en 
vice versa. We willen dat elke afdeling 
in de OR door één lid vertegenwoordigd 
wordt. Ook laten we het onderwerp 
OR structureel terugkomen tijdens de 
afdelingsoverleggen. Zo proberen we 
voorafgaand aan onze gesprekken met 
de bestuurder en P&O zoveel mogelijk 
signalen op te vangen bij de achterban. 
Met behulp van de OR Proat (onze eigen 
nieuwsbrief) communiceren we één keer 
per twee maanden met onze collega’s. 

 

De Sportcarrousel
Wat was dit een heerlijk 

opwarmertje voor de Spe-
cial Olympics in 2022. De 

Sportcarrousel toverde het 
Almelose Marktplein op een 
zondagmiddag in september 

om tot een heus beweegplein 
vol sport- en beweegaan-
bieders. Zo kon iedereen 

proeven van de verschillende 
passende sporten die Almelo 

rijk is: van G-voetbal tot 
schuiftafeltennis.



Binnensport-
accommodaties2 

Bezettingsgraad
• Primair onderwijs
We hebben voor het schooljaar 2020-
2021 een zo efficiënt en effectief moge-
lijke inroostering gevoerd, waarbij zoveel 
mogelijk rekening is gehouden met de 
wensen van de basisscholen. Dit rooster 
biedt elke basisschool de mogelijkheid 
om, binnen de gestelde norm, een 
gymlocatie te gebruiken ten behoeve van 
het bewegingsonderwijs. In een enkel 
geval is deze optie afgewezen, omdat 
de school de weg naar de gymlocatie 
onveilig en te ver achtte. Deze school 
heeft gebruik gemaakt van een andere 
accommodatie. Deze werd gedeeld met 
een andere school, dat blijft een punt 
van zorg en aandacht. Daar waar moge-
lijk heeft het primair onderwijs gebruik 
gemaakt van de gymzalen, met de nodi-

ge maatregelen. Op moment dat zij door 
de coronamaatregelen geen toegang 
kregen tot de gymvoorzieningen, hebben 
zij gebruik gemaakt van alternatieven in 
de buitenlucht (zoals het schoolplein of 
een veldje in de wijk). 

• Voortgezet onderwijs
Niet alle scholen van het voortgezet 
onderwijs beschikken over een eigen 
sportaccommodatie of hebben onvol-
doende ruimte. Veel VO-scholen maken 
daarom gebruik van onze accommoda-
ties voor het organiseren van lichamelij-
ke opvoeding. In de gunning komen zij 
na het basisonderwijs en vullen daarom 
de gaten in het rooster in of maken 
daarom vaker in de middag gebruik van 
de locaties. 

• Sportaanbieders
Door de sluiting van de binnensport 
zijn veel reserveringen in de loop van 
het jaar gecanceld. Vele huurders zijn 
voorzichtig geworden met het huren van 
onze accommodaties. De evenementen 
en grotere toernooien werden in optie 
gezet, waardoor deze weer geannuleerd 
konden worden. Door de onvoorspel-
baarheid van de coronamaatregelen 
durfde men niets vast te leggen. Het 
aantal aanvragen was dus minder, met 
als gevolg dat we geen reëel beeld van 
de bezetting kunnen schetsen. 

Vaccinatielocatie De Schelfhorst
In sneltreinvaart is sporthal De Schelf-
horst in januari omgebouwd tot priklo-
catie voor coronavaccinatie. In een 
paar dagen tijd schoten de zogeheten 
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We bieden het onderwijs, sportaanbieders en inwoners letterlijk en figuurlijk ruimte om 
te sporten en bewegen. Dit doen we onder andere met behulp van onze veilige en schone 
sportaccommodaties. Door de sluiting van de binnensport hebben we het afgelopen jaar 
helaas weinig sporters op onze locaties mogen verwelkomen. We hebben daarentegen wel 
verschillende stappen gezet naar een efficiëntere en effectievere schoonmaak. Bovendien 
heeft sporthal De Schelfhorst haar maatschappelijke meerwaarde in de vorm van een 
tijdelijke priklocatie onderstreept.  
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‘prikstraatjes’ op de gymvloer als spreek-
woordelijke paddenstoelen uit de grond. 
In januari werd de eerste prik uitgedeeld 
en er hebben er nog velen gevolgd. De 
huurders van De Schelfhorst zijn gro-
tendeels ondergebracht bij het tijdelijk 
geopende gymlokaal Welgelegen. Een 
aantal andere huurders heeft in tennishal 
Veenelanden gesport. De priklocatie is in 
de eerste week van september gesloten. 
Na een korte schoonmaak is deze locatie 
in de tweede week van september weer 
in gebruik genomen door onze huurders.

Schoonmaak
Een belangrijke ontwikkeling is het deels 
terugnemen van de schoonmaak. Als ge-

volg van bezuinigingen is in het sportsei-
zoen 2020-2021 de schoonmaak van de 
acht gymlokalen, sporthal De Schelfhorst 
en sporthal Windmolenbroek uitbe-
steed aan schoonmaakbedrijf Novon. Dit 
bedrijf maakte deze locaties elke werk-
dag op één moment schoon. Door deze 
uitbesteding waren we minder flexibel 
in de schoonmaak, wat leidde tot meer 
klachten op deze locaties. We hebben 
er daarom voor gekozen om de schoon-
maak van de sporthallen met ingang van 
2021-2022 weer zelf te verzorgen. Deze 
diensten worden dagelijks gecombi-
neerd met een schoonmaakdienst bij de 
IISPA en Het Sportpark. Het betreffende 
schoonmaakbedrijf blijft verantwoorde-
lijk voor de schoonmaak van de gymlo-
kalen.

Daarnaast delen we aan de hand van 
een nieuw rooster en een nieuw schoon-
maakwerkplan de werkzaamheden beter 
in. Ook hebben we enkele aanpassingen 
in team facilitair gedaan, waardoor er nu 
één aanspreekpunt is per sporthal.

Ondanks de sluiting van de binnensport 
hebben we zeker niet stilgezeten. Zo kre-
gen alle sporthallen, het Sportpark en de 
IISPA een grondige grote schoonmaak. In 
de IISPA hebben we met behulp van een 
hoogwerker de verlichting vervangen 
en heeft op elke locatie glasbewassing 
plaatsgevonden. Daarnaast is de verlich-
ting in de in de gymlokalen vervangen 
en ook hier heeft glasbewassing plaats-
gevonden. Door deze vervroegde grote 
schoonmaak en de versoepelingen in de 

maand juni waren we in staat om in de 
zomer enkele accommodaties extra te 
openen. Verschillende sportverenigingen 
hebben hier gebruik van gemaakt. 

Naast deze extra schoonmaakwerkzaam-
heden heeft het team ook op het zwem-
bad de handen uit de mouwen gestoken, 
in de vorm van gastheerschap voor de 
banenzwemmers (in de periode dat ba-
nenzwemmen was toegestaan). 

Onderhoud
Zoals elk jaar hebben we ook in 2021 
aandacht en zorg geschonken aan de 
staat van de sportaccommodaties. 
We hebben per locatie controlelijsten 
gemaakt, waarmee we maandelijks een 
controle uitvoeren. Zo weten we per 

locatie wat er speelt en welke mogelijke 
kosten dit met zich mee kan brengen. We 
hebben met gemeente Almelo afge-
sproken om voortaan jaarlijks een ronde 
langs alle locaties te maken om de status 
te bekijken en te overleggen wat er in 
het komende jaar door wie aan onder-
houd uitgevoerd gaat worden. 
Wat betreft onderhoud hebben er ver-
schillende zaken plaatsgevonden. Zo is in 
de IISPA de muziekinstallatie vervangen, 
is de vloer gerevitaliseerd en heeft de 
tribune een grote onderhoudsbeurt ge-
kregen. Ook hebben we de helft van de 
gevel van de IISPA gereinigd; de andere 
helft komt in 2022 aan de beurt. De boei-
en in sporthal De Schelfhorst zijn gerei-
nigd en het plafond in sporthal Windmo-
lenbroek is vervangen. Tot slot is op bijna 
elke locatie de verlichting vervangen.  

Vooruitblik
We zijn bezig met een promotieplan voor 
onze binnensportaccommodaties, om 
met behulp van verschillende arrange-
menten en op maat gemaakte concepten 
meer doelgroepen naar onze accom-
modaties te trekken. Ook is een nieuwe 
manier van cijfermatig rapporteren om-
trent de bezettingsgraad in ontwikkeling. 
Tot slot staat het periodieke onderhoud 
van De Schelfhorst en Windmolenbroek 
met ingang van 2022 in het schoonmaak-
werkplan, waardoor we in de zomer of in 
de winter geen extra mankracht hoeven 
in te zetten ten behoeve van onderhoud. 
Ook delen we de schoonmaakwerkplan-
nen van andere locaties opnieuw in, met 
als doel een nog effectievere schoon-
maak.
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Sportcafé Almelo
‘We gaan live in drie, twee, 

één…’ Ons allereerste Sport-
café, geïnitieerd vanuit het 
Lokaal Sportakkoord, werd 

een digitale variant. Een 
netwerkmoment voor de 

Almelose sportwereld, waar 
kennis delen hand in hand 
gaat met gezelligheid. Met 

onder andere wethouder 
Arjen Maathuis als tafelgast 
kunnen we spreken van een 

geslaagde eerste editie. 

14



Zwembad
Het Sportpark3 

Zwemlessen
Binnen alle beperkingen hebben we naar 
het maximale gezocht. Onder de streep 
hebben we helaas toch fors minder 
zwemlessen gegeven dan in 2019; verge-
leken met 2020 is het aantal zwemlessen 
ongeveer gelijk gebleven. Meer dan 10% 
van de leerlingen kwam niet meer naar 
de zwemles na de invoeren van het co-
ronatoegangsbewijs en door de diverse 
maatregelen is het leerproces regelmatig 
onderbroken.

Zwemdiploma’s
Niets is mooier dan stralende gezichten 
na een succesvolle afzwemdag, maar 
helaas hebben we die het afgelopen jaar 
minder vaak kunnen zien. Het aantal 
behaalde diploma’s loopt door eerder 
genoemde ontwikkelingen logischerwijs 
achter, wat ook terug te zien is in de 
grafiek hiernaast. Ten opzichte van vorig 
coronajaar (2020) is het verschil in be-
haalde zwemdiploma’s overigens minder 
groot. 

17

We zetten in op een zo hoog mogelijke zwemvaardigheid en zwemveiligheid onder de 
Almeloërs. Daarnaast accommoderen we zwemsportverenigingen uit Almelo in Zwembad 
Het Sportpark en organiseren we zelf activiteiten die het bewegen onder diverse doel-
groepen bevordert. Ondanks een rijke verzameling aan diverse beperkende maatregelen 
hebben we ook in 2021 zoveel mogelijk zwemaanbod ontplooid. 

Januari

Geen zwemlessen

April

Beperking aanwezigheid 
zwemouders

Invloed van maatregelen op zwemlessen

November

CTB zwemouders 
verplicht

November

Zwemlessen 
tot 17.00 uur
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C-diploma’s

Gemiddelde 2017 -2019

Behaalde zwemdiploma’s

2020
2021

Zwem ABC
Gezien de waterrijke omgeving van Neder-
land, hechten we veel waarde aan zwem-
veiligheid. Iedereen moet zich in een rivier, 
plas of zee kunnen redden. Bovendien is 
goed kunnen zwemmen ook ontzettend 
leuk! We streven er daarom ook naar dat 
zoveel mogelijk Almeloërs de zwemdiplo-
ma’s A, B en C halen, omdat het C-diploma 
pas aan de Nationale Norm Zwemvei-
ligheid voldoet. Ook in 2021 hebben we 
verschillende afzwemmomenten kunnen 
organiseren.  

16
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Dit heeft helaas ook zijn weerslag op de door-
stroom naar het volledige Zwem ABC. We 
streven ernaar dat zoveel mogelijk Almeloërs de 
zwemdiploma’s A, B en C behalen, omdat men 
pas bij het behalen van het C-diploma aan de 
Nationale Norm Zwemveiligheid voldoet. De af-
gelopen jaren steeg het percentage kinderen dat 
na het behalen van het A-diploma doorgaat voor 
het B- en C-diploma. Deze stijging is het afgelo-
pen jaar gestagneerd, zie de grafiek hiernaast.

Bezettingsgraad
Door een efficiënte planning en flexibiliteit van 
onze lesgevers, is ons streven van een minimale 
bezettingsgraad van 90% behaald. De aanwe-
zigheid van de leerlingen was daarentegen wel 
minder en ook minder constant.

Recreatief en sportief 
zwemmen
In 2021 zijn er veel minder 
baantjes gezwommen dan in 
de reguliere jaren. Het buiten-
bad mocht vervroegd open, 
maar dit heeft slechts beperkt 
bijgedragen aan de bezoekers-
aantallen van het recreatief en 
sportief zwemmen. De warme, 
zomerse dagen bleven uit, 
waardoor er in de zomervakan-
tie weinig animo was voor een 
dagje uit naar het buitenbad. 
Het openstellen van het bin-
nenbad in die periode heeft dit 
nog enigszins goed gemaakt. 
In vergelijking met het vorige 
coronajaar is het verschil niet 
groot; 2020 kende iets meer 
erg warme dagen, waardoor 
dat jaar iets meer bezoekers 
mocht verwelkomen.
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Bezoekers recreatief en sportief zwemmen
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Groepslessen
Het herstarten van de groepslessen in 
augustus vormde een mooie opsteker. Zo 
was er weer ruimte voor Aqua Fit, Aqua 
Jogging en Ouder en Kind Zwemmen. 
Deze activiteiten werden met veel en-
thousiasme door de zwemmers ontvan-
gen, met groeiende bezoekersaantallen 
en een positief bezettingspercentage van 
82% als gevolg. Na het verplichtstellen 
van het CTB in november, daalde het 
aantal bezoekers helaas met meer dan 
40%.

Met Aqua Move hebben we een nieuwe, 
succesvolle activiteit aan ons assorti-
ment toegevoegd. Aqua Move richt zich 
op een jongere doelgroep die behoefte 
heeft aan intensievere lessen op muziek. 
Dit flexibele concept vindt in de avond-
uren plaats, waardoor ook werkenden 
eenvoudig kunnen aansluiten. De start 
was veelbelovend, de groepen van 

Aqua Move waren vanaf het begin goed 
gevuld.  

Maatschappelijke betekenis zwembad 
Het Sportpark
We vinden het belangrijk om de maat-
schappelijke betekenis van zwembad Het 

Sportpark te vergroten. Daarbij lichten 
we graag drie zaken uit:

• Jeugdfonds Almelo
Ongeacht de grootte van de porte-
monnee van de ouders, is het volgen 
van zwemles in Almelo voor elk kind 
mogelijk. We werken al jaren samen 
met Jeugdfonds Almelo, het fonds dat 
voor veel kinderen het zwemdiploma 
A en B vergoedt. Dankzij een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst komt het 
behalen van een C-diploma vanaf 2021 
ook voor vergoeding door dit fonds in 
aanmerking. Een stap waar we, gezien 
de eerder benoemde zwemveiligheid 
bij het C-diploma, bijzonder blij mee 
zijn. Dankzij deze overeenkomst zijn alle 
kinderen in Almelo in de gelegenheid om 
het volledige Zwem ABC te behalen. Bo-
vendien vermindert deze overeenkomst 
de administratieve taken voor beide 
partijen en maakt het de werkwijze een-

voudiger voor de ouders van kinderen die gebruik maken van 
de zwemlessen. De tijd die hiermee vrijkomt gebruiken we om 
ouders, meer dan voorheen, letterlijk en figuurlijk ‘bij de les’ 
te houden: we motiveren hen om wekelijks met hun kind naar 
de zwemles te komen én hun kind door te laten gaan voor het 
B- en C-diploma.  

We zien dat dat laatste punt, de doorstroming naar het volgen-
de diploma, bij veel Jeugdfonds Sport-kinderen niet plaats-
vindt. Ouders moesten in het verleden voor het B-diploma op-
nieuw een aanvraag indienen. Sinds afgelopen jaar verzorgen 
wij, direct na het behalen van een zwemdiploma, de aanvraag 
voor het B- of C-diploma. Zo vergroten we de doorstroom. 

• 1000 gratis kaarten voor minima
Na een motie in de gemeenteraad hebben we 1000 gratis 
zwemtickets voor recreatief en sportief zwemmen overhan-
digd aan Almelo Doe(t) Mee. Deze organisatie heeft voor de 
verspreiding van alle kaarten gezorgd. Van de 1000 kaarten 
die zijn uitgegeven, zijn er slechts 152 (15%) ingeleverd bij 
Het Sportpark. Een teleurstellend resultaat, waarmee we 
kunnen concluderen dat deze doelgroep (logischerwijs) an-
dere zaken aan het hoofd heeft dan een dagje vermaak in het 
zwembad. 

• Vouchers Almelo Doe(t) Mee
Via Almelo Doe(t) Mee kunnen mensen met een laag inko-
men vouchers aanvragen die geldig zijn voor Aqua Sportief of 
zwemles voor volwassenen. We hebben 13 vouchers ingeno-
men voor deelname aan Aqua Sportief-lessen, er zijn geen 
vouchers ingeleverd voor zwemles voor volwassenen. De 
belangrijkste oorzaak is dat de genoemde activiteiten lange 
tijd niet zijn aangeboden. Januari
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Start 
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Deelnemers groepslessen

Klankbordgroep
De klankbordgroep van Het Sportpark is begin 2021 vernieuwd. 
Enkele leden, die jarenlang deel hebben uitgemaakt van deze groep, 
zijn gestopt. De vernieuwde klankbordgroep bestaat uit vijf particu-
liere gebruikers met diverse achtergronden en betrokkenheid bij het 
zwembad. De bouw van het nieuwe zwembad was een belangrijk 
onderwerp van gesprek. De projectleider sloot regelmatig aan bij de 
overleggen om de stand van zaken door te nemen. De klankbord-
groep heeft zich onder andere hard gemaakt voor de bouw van een 
volwaardig banenzwembad buiten; deze suggestie is overgenomen 
door de gemeenteraad. 

Ontwikkelingen nieuw zwembad
In mei 2021 heeft de Almelose gemeenteraad besloten tot de bouw 
van een nieuw sportcomplex op de locatie van het huidige Sport-
park. Dit complex zal bestaan uit een sporthal, drie binnenbaden 
met recreatieve voorzieningen een buitenterrein met twee zwem-
baden. Wij zijn nauw betrokken geweest bij het opstellen van het 
Programma van Eisen. Na de zomervakantie is de aanbesteding ver-
der vorm gegeven en eind 2021 is de selectiefase van het aanbeste-
dingstraject gestart. We maken onderdeel uit van het projectteam 
van de gemeente Almelo, deze samenwerking verloopt goed.
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Aqua Move
Onze nieuwe zwem-activiteit Aqua Move bleek een schot 
in de roos. Al vanaf de eerste les was er veel animo voor 
de drie intensieve work-outs, onder leiding van onze en-
thousiaste instructeurs. Muziek aan en bewegen maar!

22
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Sport
en gezondheid4 
Het belang van sporten en bewegen is meer dan ooit benadrukt. Motorisch vaardig zijn is 
niet alleen bevorderlijk voor het plezier in sport en bewegen; sommige vaardigheden zijn 
ook een vorm van veiligheid in de ruimste zin van het woord. De omstandigheden hebben 
ons flexibel en creatief vermogen uitgedaagd, om Almelo toch op alle mogelijke manieren 
aan het bewegen te krijgen en te houden. 
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Aantal scholen met vakleerkrachten
Vakleerkrachten bewegingsonderwijs

Aantal vakleerkrachten

Buurtsportcoach Jeugd: de vakleer-
kracht
Het aantal vakleerkrachten bewegings-
onderwijs in Almelo blijft groeien. Steeds 
meer basisscholen zien het belang van 
een vakleerkracht en vinden het de 
moeite waard om via ons een vakleer-
kracht in dienst te nemen. Ook kiest een 
toenemend aantal scholen ervoor om 
een vakleerkracht twee keer in de week 
in te zetten. Een goede zaak, want ons 
enthousiasme, kennis en vaardigheden 
maken de inzet van een vakleerkracht 
een absolute kwaliteitsimpuls voor het 
basisonderwijs. 

De flexibiliteit van onze vakleerkrachten 
is het afgelopen jaar flink op de proef ge-
steld. Zij hebben binnen, buiten en zelfs 
online lessen georganiseerd, en waar 
nodig de noodopvang bijgestaan. 

Naast het verzorgen van het reguliere 
bewegingsonderwijs, hebben we het af-
gelopen jaar op vijf scholen een MRT-tra-
ject (Motorisch Remedial Teaching) voor 
kleuters opgezet. Met deze interventie 
richten we ons vroegtijdig op het vergro-
ten van de bewegingsvaardigheden én 
het plezier in bewegen van jonge kinde-
ren (kansrijke start). Deze scholen zijn 
tevreden over het traject en gaan hier 
graag mee door. 

Vakleerkrachten

241
3.416
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Buurtsportcoach Jeugd: naschools 
aanbod
Ook na schooltijd zijn onze buurtsport-
coaches druk in de weer met de organi-
satie van sportieve activiteiten voor de 
Almelose jeugd. De belangrijkste initia-
tieven zijn:

• Sportspektakel
Het wekelijkse Sportspektakel heeft 
tot aan de zomerperiode op 3 locaties 
gedraaid. In de Windmolenbroek bleef 
het deelnemersaantal achter, waardoor 
we na de zomervakantie alleen op de 
IISPA en De Schelfhorst zijn gestart. 
Door een groeiende bekendheid kun-
nen we op steeds meer deelnemers 
rekenen.

• Generiek naschools aanbod
Tot aan de zomer hebben we op diverse 
locaties, in de buurt van de basisscho-
len, naschools aanbod georganiseerd. 
Na de zomervakantie is IKC Actief op 
5 locaties in 4 verschillende wijken 
gestart. Dit initiatief krijgt steeds meer 
bekendheid, waardoor er steeds meer 
kinderen aansluiten. Toch blijft het 
inschrijven en het werken in periodes 
verwarrend, wellicht zou een wekelijks 
aanbod beter tot zijn recht komen. In 

de lente- en zomermaanden bieden we 
op het Cruyff Court een tweewekelijkse 
activiteit aan, waar gemiddeld 25 kinde-
ren naartoe komen. 

• Specifiek naschools aanbod
Tot de zomervakantie draaide Level Up; 
na de zomervakantie zijn we begonnen 
met MRT na schooltijd voor mindere 
bewegers uit groep 3 t/m 8. Er lopen 2 
groepen met in totaal 20 deelnemende 
kinderen, die onder andere op basis van 
motorische testen voor dit aanbod zijn 
uitgenodigd. 

Excellerende leerlingen uit groep 5 t/m 
8 nodigen we uit voor de talentengroep 
Move It. Hier wordt wekelijks aan de 
hand van het ASM-model aan de brede 
motorische ontwikkeling van deze kinde-
ren gewerkt.

Vakantieactiviteiten
Sinds afgelopen jaar zijn we tijdens 
de vakantieperiodes, via het platform 
actiefalmelo.nl, meer activiteiten voor de 
jeugd (0-18 jaar) gaan organiseren. Zeker 
gezien de vele Almeloërs die de vakan-
ties in eigen stad doorbrengen, is dit een 
prachtige aanvulling op onze reguliere 
activiteiten. Deze ‘sportieve uitjes’ heb-
ben we veelal opgezet in samenwerking 
met Almelose sportaanbieders, zodat de 
jeugd kennismaakt met het veelzijdige 
palet van sportmogelijkheden in onze 
stad. Mede door de toegekende subsi-
dies vanuit de Krajicek Foundation en de 
middelen van FestivAlmelo konden we 
een extra boost geven aan deze activitei-
ten. Naast regulier aanbod, hebben we 
eveneens regelmatig activiteiten voor 
mensen met een beperking georgani-
seerd. De initiatieven voor de doelgroep 

0-12 jaar lopen goed. De doelgroep 12-18 jaar schrijft zich daar-
entegen minder snel in; het is belangrijk om de promotie via 
onder andere de middelbare school te laten lopen en aantrek-
kelijke activiteiten aan te bieden.

Buurtsportcoach Jonge Kind
Een goed begin is het halve werk. Met behulp van Ouder & 
Kindgym geven we jonge kinderen een goede start op het ge-
bied van sport en bewegen. Op 4 verschillende locaties brengen 
we 7 groepen vol ouders en hun jonge kroost in beweging. 
Daarnaast hebben we een mooie samenwerking met het AZC, 
waar we begin september een groep hebben gestart. De buurt-
sportcoach Jonge Kind biedt ook een lessenreeks aan op een 
peuteropvang in Almelo. Tot slot ondersteunt deze buurtsport-

coach onder andere de programma’s VVE Thuis en Loes, om 
ouders van jongere kinderen bewust te maken van het belang 
van bewegen en hen zo een kansrijke start te geven. 

Cijfers op een rijtje

Activiteit

Sportspektakel

Naschools aanbod

IKC Actief

MRT
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27 1Move It

Aantal wekelijkse 
deelnemers:

Aantal locaties 
of groepen:
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Buurtsportcoach Passend Sporten 
Meedoen en plezier beleven aan sport en bewegen is niet 
voor iedereen vanzelfsprekend. Vanaf 1 juni is daarom de 
buurtsportcoach Passend Sporten gestart, na overname van de 
functie vanuit De Klup. Deze nieuwe buurtsportcoach richt zich 
op een hogere sportparticipatie van mensen met een beper-
king. Met behulp van het online platform Uniek Sporten zijn de 
passende sport- en beweegmogelijkheden van Almelo in kaart 
gebracht. De organisatie van de Sportcarrousel op het Markt-
plein was een geslaagd voorproefje van de komst van de Special 
Olympics in 2022. Daarnaast heeft de buurtsportcoach, vanuit 
het Lokale Sportakkoord, een plan geschreven voor het opzet-
ten van clinics van sportverenigingen bij het speciaal onderwijs 
om zo de stap naar de sportclub te verkleinen.

Buurtsportcoach Beweegaanbod
We zijn op het vlak van verenigingsondersteuning een nieuwe 
weg ingeslagen. Zo gaat het concept Actief Betrokken Club ver-
der in een andere vorm. Onze directe ureninzet is na de zomer-
vakantie verdwenen, waardoor het initiatief voor het ontplooi-
en van maatschappelijke activiteiten op de sportvereniging 
naar de betreffende clubs is verschoven. We richten onze pijlen 
op het realiseren van toekomstbestendige verenigingen en het 
uitbreiden van het Almelose sport- en beweegpalet. De func-
tietitel verenigingsondersteuner hebben we daarom aangepast 
naar buurtsportcoach Beweegaanbod. 

• Toekomstbestendige sportverenigingen
Sportverenigingen ondersteunen we actief, omdat zij een 
maatschappelijk motief hebben en zodoende veelal afhankelijk 
zijn van vrijwilligers. We hebben extra oog voor gesignaleerde 

ontwikkelingen die een dreiging kunnen vormen voor de toe-
komst van de vereniging, zoals een teruglopend ledenaantal. Bij 
Schaakvereniging Almelo en turnvereniging Achilles W.I.L. heb-
ben we daarom het adviestraject Bouwen aan Leden uitgerold. 
Ook zijn we gestart met clubkadercoaching bij korfbalvereni-
ging CKV Achilles en voetbalvereniging PH Almelo, om trainers 
op pedagogisch vlak extra te onderwijzen. 
Naast bovengenoemd maatwerk, richten we ons ook op het 
organiseren van algemene netwerk- & inspiratiebijeenkomsten. 
Helaas was er geen mogelijkheid tot het aanbieden van work-
shops. Met een zowel fysieke als digitale editie van het Sportca-
fé hebben we het Almelose sportlandschap toch met elkaar in 
contact weten te brengen. 

• Uitbreiden sport- en beweegpalet
We stimuleren sportaanbieders om verbredend sportaanbod 
en nieuwe vormen van lidmaatschap te ontwikkelen, die zijn 
afgestemd op de veranderende sport- en beweegbehoeftes. Zo 
hebben we basketbalvereniging Uitsmijters en volleybalvereni-
ging Aastad ondersteund bij het ontplooien van twee Old-
stars-varianten voor ouderen. Ook atletiekvereniging SISU en 
voetbalvereniging Oranje Nassau hebben we geholpen bij het 
starten van drie nieuwe beweeggroepen, te weten Good Goan, 
Only Friends Twente en Bewegen in je Wijk. 

Om de stap naar sportverenigingen te verkleinen, geven we 
Almelose clubs de kans om hun sportaanbod met behulp van 
schoolsporttoernooien en clinics aan de basisschoolleerlingen 
te presenteren. Helaas heeft alleen het schoolkorfbaltoernooi 
doorgang kunnen vinden; met maar liefst 74 deelnemende 
teams en 20 nieuwe jeugdleden voor CKV Achilles kunnen we 
zeker spreken van een succes. 

Sport voor iedereen
Een positief en veilig sportklimaat is het fundament voor een 
leven lang bewegen. Dit thema is in de hedendaagse maat-
schappij wellicht belangrijker dan ooit. Dat vraagt om actieve 
en structurele aandacht voor inclusie in de sportwereld. Met 
behulp van verschillende campagnes hebben wij aandacht 
gevraagd voor diverse thema’s die hier aan raken, zoals: de 
inzamelactie voor het Sportdepot Almelo, Ken Je Grenzen, de 
Nationale Sportweek en de Coming Out Week. Ook zijn al onze 
vakleerkrachten intermediairs van het Jeugdfonds Almelo. 

Beweegaanbod

22
7

8,5

Jeugdfonds Almelo
13 intermediairs

84 doorverwijzingen
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Gecancelde top- en breedtesportevenementen
• Almelo Futsal Cup
• Schoolsporttoernooi tafeltennis
• Schoolsporttoernooi voetbal 
• Schoolsporttoernooi tennis
• Schoolsporttoernooi Beeball
• Halve finale Streetwise Cup (regionaal)
• Lerarenvolleybaltoernooi
• Bedrijvenvolleybaltoernooi
• Twente Cup

Koningsspelen
4999 deelnemers

25 scholen
32 stagiaires 

ROC van Twente

Speelkalender breedtesportevenementen
3 en 10 maart 2021

23 april 2021

13 t/m 17 september 2021

21, 22 en 29 september 2021

Streetwise Cup (lokaal)

Koningsspelen >>> rapportcijfer

Zwem4daagse

Schoolsporttoernooi korfbal

Eredivisie Beach
9 t/m 15 augustus 2021
Beachweek Almelo

Toernooien:
- 15 horecateams
- 26 bedrijventeams

Clinics:
- 413 kinderen

Sponsoren:
- 14 Almelose bedrijven

Speelkalender topsportevenementen
1 t/m 7 augustus 2021

4 en 5 september 2021

6 november 2021

NK Schaken (Jeugd)

BPO Badmintontoernooi en
Para badmintontoernooi 
Kickbokswedstrijden Scorpio

7 november 2021 Handbalinterland Nederland U19

6 november 2021 NK Judo U18
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Regionale talentontwikkeling
Onder de vlaggen van RTC’s bieden we 
talentvolle sporters uit de regio de kans 
om met andere talenten te trainen, als 
aanvulling op de trainingsuren die zij bij 
hun eigen vereniging maken. Met ta-
lentontwikkelingsgroepen in de sporten 
turnen, handbal, korfbal, badminton 
en volleybal huisvesten we 5 RTC’s. We 
hebben het afgelopen jaar benut om een 
nieuw beleid rondom het financieren van 
topsport en regionale talentontwikkeling 
op papier te zetten, waar een vorm van 
lokale maatschappelijke meeropbrengst 
voortaan benodigd is. Deze nieuwe 
aanpak krijgt in 2022 in praktijk verder 
gestalte.

Lokale talentontwikkeling
Om de brug te slaan tussen de lokale 
breedtesport en de (internationale) top-
sport, is het herkennen van lokaal talent 
de eerste stap. We monitoren jaarlijks de 

motorische ontwikkeling én de sport-
voorkeuren van Almelose basisschool-
leerlingen, op de basisscholen waar we 
een samenwerking mee hebben. Aan de 
hand van deze screening verwijzen we 
leerlingen door naar passend aanbod, 
zoals MRT en Move It.

Buurtsportcoach Gezondheid
Sport en bewegen is een belangrijk 
en krachtig middel om de vitaliteit en 
gezondheid van Almelose inwoners te 
waarborgen. We steken al enkele jaren 
actief energie in het verbinden van deze 
speelvelden met inzet van onze buurt-
sportcoach Gezondheid. We lichten 
hieronder 4 gezondheidsprojecten uit:

• Gecombineerde Leefstijl Interventie
In oktober zijn 2 groepen GLI voor 
minima gestart, waarvoor ook de sport-

momenten worden vergoed. De grote 
winst voor dit project zagen we in het 
aanbieden van 2 beweegmomenten én 
het vormen van groepen inwoners die 
zich in eenzelfde situatie begeven. In de 
praktijk blijkt het lastig om 2 gezamen-
lijke momenten voor de deelnemers te 
vinden. Samen met de zorgverzekeraar, 
leefstijlmakelaar en de gemeente kijken 
we naar een oplossing.   

• Beweegkuur
In totaal hebben 23 deelnemers mee-
gedaan aan de Beweegkuur. Begin 2021 
is in overleg met de betrokken partners 
de Beweegkuur vroegtijdig beëindigd 
voor de laatste twee groepen die in het 
programma actief waren. Reden hiervoor 
was de aanhoudende sluiting van de 
sportscholen en dus de onmogelijkheid 
om in groepsverband te bewegen. Deze 
deelnemers is aangeboden om in te 
stromen in het reguliere GLI-programma 
van Fysio Almelo. De helft heeft van deze 
optie gebruik gemaakt. 

• Leefstijlmakelaar
Een pil is niet altijd het beste medicijn. 
We zien voor onszelf een rol weggelegd 
in de doorverwijzing van inwoners naar 
een passende aanpak rondom leefstijl-
problematiek. Met de komst van de 
leefstijlmakelaar creëren we een spin in 

het web voor zowel de professionals als de inwoners van Al-
melo. Door het in kaart brengen van al het bestaande aanbod 
en het uitvoeren van doorverwijzingen, komt de inwoner altijd 
terecht bij de best passende aanpak voor zijn of haar gezond-
heidssituatie. Bijkomend voordeel hiervan is dat huisartsen, 
praktijkondersteuners en ook andere organisaties minder tijd 
nodig hebben voor het bieden van een kwalitatief goede en 
passende oplossing. Daarnaast gaan we in minder tijd meer 
inwoners helpen naar een betere gezondheid door deze sa-
menwerking. 

Het plan rondom de leefstijlmakelaar is opgenomen in het pre-
ventieakkoord en er is financiering gevonden om de komende 
jaren met een leefstijlmakelaar aan de slag te gaan. 

• Wandelen in Almelo
Wandelen is populairder dan ooit. Dat is niet zo vreemd, want het 
blijkt één van de weinige sporten te zijn die nagenoeg 100% ‘co-
ronaproof’ is gebleken. Ook in Almelo hebben we niet stilgezeten. 
Afgelopen jaar hebben we…

• De Ommetje Bokaal, met meer dan 100 deelnemers, georgani-
seerd

• Met Stichting Present het buddy-project Walk & Talk opgezet
• Dankzij onze wandelmoatjes in de zomer de 10 Almeloopjes 

uitgebracht
• De eerste Beleefwandeling, met 30 deelnemers, achter de rug
• De eerste moatjesavond, met meer dan 30 potentiële wandel-

vrijwilligers, georganiseerd
• De 450ste abonnee op onze wandelnieuwsbrief mogen verwel-

komen
• In de nationale wandelbond KWBN een nieuwe samenwerkings-

partner gevonden

Lokaal Sportakkoord
Nadat het Lokale Sportakkoord in 2020 is ontwikkeld en door di-
verse partijen is ondertekend, hebben we het afgelopen jaar goed 

5 RTC’s 
in de 
IISPA

Motorische testen
3.147 afgenomen 

testen
15 deelnemende 

scholen
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Cijfers gezondheid

• 38 doorverwijzingen reguliere GLI

• 20 doorverwijzingen minima GLI

• 23 deelnemers Beweegkuur  

                           57% is blijven bewegen

• 300 deelnemers wandelprojecten

• 25 wandelmoatjes

• 9 Gezonde Scholen



35

kunnen gebruiken om de papieren plannen om te zetten tot 
praktische acties. Als coördinator van het Sportakkoord hebben 
we, in goede afstemming met de gemeente Almelo, inmiddels 
verschillende nieuwe initiatieven kunnen stimuleren. 

Hieronder volgt per werkgroep een stand van zaken: 

Vitale sport- en beweegaanbieders
• Futsalvereniging Almelo FC is gestart met het opleiden van 

(jeugd)trainers
• Uitsmijters Basketbal gaat een workshop organiseren ten 

behoeve van scholing van technisch kader
• Tennisvereniging ATC Veenhorst gaat aan de slag met het 

organiseren van een aantal oriëntatiemomenten voor 
senioren

• CKV Achilles zet korfbalclinics op voor kinderen in het basis-
onderwijs en draait een pilot met de app Taakie, gericht op 
het verdelen van vrijwilligerstaken

Gezonde en vitale samenleving
• In samenwerking met de gemeente Almelo vindt afstem-

ming plaats tussen de lokale preventieagenda en het Lokaal 
Sportakkoord; een aanpak op het thema bewegen is in de 
maak

Inclusief sporten & bewegen 
• Only Friends Twente is gestart met multisportaanbod in 

Almelo

• Een checklist, waarmee sportaanbieders de toegankelijk-
heid van hun locatie en aanbod kunnen screenen, is in 
ontwikkeling

Jongeren
• Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de sport- en 

beweegbehoeftes van jongeren. Deze resultaten zijn door 
ons weergegeven in een factsheet en online gedeeld

• In samenwerking met het voortgezet onderwijs is een plan 
in ontwikkeling met acties om de sport- en beweegdeelna-
me onder jongeren te vergroten

Actief Almelo
• In samenwerking met diverse partijen is het platform Actief 

Almelo gelanceerd, hier is al het Almelose aanbod op ge-
bied van welzijn, kunst, cultuur en bewegen te vinden

• In februari hebben alle kinderen in het basisonderwijs een 
boekje ontvangen van Sjors Sportief/Creatief met daarin 
een overzicht van sportief en creatief aanbod

FestivAlmelo
Niets is fijner dan tijdens de 
zomervakantie in de buiten-

lucht bewegen. In samen-
werking met onder andere 

Avedan en diverse sportaan-
bieders, hebben we onder 

de vlag van FestivAlmelo een 
prachtige sportieve zomer 

georganiseerd. Zo konden de 
thuisblijvers ook in eigen stad 
vakantie vieren. Van begin tot 
eind was er in diverse wijken 

van alles te beleven!
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Eredivisie Beach
Het was een plaatje om je vingers bij af te likken: het unieke beach-
volleybalstadion, pal naast het water in de binnenstad. Voor het 
derde jaar op rij kwam de Eredivisie Beach naar Almelo. Een event 
vol show en spektakel waar ook deze keer veel volleyballiefhebbers 
uit de regio op afkwamen. Toeschouwers die vanaf het zonnige ter-
ras genoten van een hapje en een drankje, keken ondertussen naar 
de beste beachvolleyballers van het land. Lange rally’s, hardgeslagen 
smashes en opgedoken ballen werden beloond met opzwepende 
muziek en applaus van de tribune en het terras. Wat een sfeertje!
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Voortdurend in beweging


