


















































Publicitair jaarverslag 2013

Sportfondsen  Leiderdorp



Sport als doel en middel

Sportfondsen Leiderdorp is en blijft in beweging. Wij brengen niet alleen anderen in beweging, 
maar ontwikkelingen in onze omgeving beïnvloeden ook onze koers. Ons doel hierbij is om de 
sportparticipatie in Leiderdorp verder te vergroten door sport in te zetten als middel. 

Sportfondsen Leiderdorp wil graag samen met andere maatschappelijk betrokken organisaties de 
Leiderdorpers  uitnodigen een leven lang te sporten en te bewegen. 

Kernactiviteiten
De kernactiviteiten van de accommodaties van Sportfondsen Leiderdorp zijn veelzijdig: het aanbieden 
van zwemlessen voor kinderen en volwassenen, recreatief zwemmen, aqua sport lessen, het ver-
huren van zwembaden, sporthallen en sportzalen aan met name verenigingen en het beheren van 
horeca en overige beschikbare ruimtes waarvan tal van groepen en instellingen gebruik maken. Hier-
door ontstaat een maatschappelijke meerwaarde. Daarnaast ondersteunt Sportfondsen Leiderdorp 
de gemeente Leiderdorp bij het beheren en onderhouden van de accommodaties. 

Het Sportfondsen Sport Servicepunt maakt sinds 1 januari 2012 deel uit van Sportfondsen Leider-
dorp. Het Sport Servicepunt biedt directe ondersteuning in diverse sport- en beweegactiviteiten. Het 
streven is om alle Leiderdorpers te stimuleren actief te bewegen. Er worden continue projecten, dien-
sten en stimuleringsmogelijkheden binnen de dorpsgrenzen van Leiderdorp ontwikkeld. De dagelijkse 
werkzaamheden zijn uiteindelijk te verdelen in drie kerntaken: Sportstimulering, (Digitale) loketfunctie 
en Verenigingsondersteuning.

Multifunctionele accommodaties
Sportfondsen Leiderdorp beheert momenteel sport- en recreatiecentrum de Does (zwembad en 
sporthal), sporthal de Bloemerd en de sportzalen Klerkenhof en Zijlkwartier. Het loket van het Sport-
fondsen Sport Servicepunt is duidelijk zichtbaar gevestigd in de centrale hal van sport- en recreatie-
centrum de Does.

Sportfondsen Leiderdorp biedt legio mogelijkheden om te sporten en te bewegen in één van haar 
accommodaties. Door het gebruik nog verder te intensiveren en door regelmatig te investeren in 
voorzieningen van onze accommodaties verwachten wij dat de sportparticipatie de komende jaren zal 
toenemen. 

Onze aandacht blijft gericht op onze bezoekers, verenigingen, de gemeente, leveranciers en mede-
werkers. Onze resultaten worden uiteindelijk bepaald door onze gezamenlijke inspanningen om zoveel 
mogelijk inwoners uit de gemeente Leiderdorp in beweging te brengen en houden. 

Verbinden
Door het verbinden van de sport (zowel breedte- als topsport) met het onderwijs worden mensen 
gestimuleerd te gaan sporten. Door dit op de basisschool al te initiëren worden met name jongeren 
geënthousiasmeerd deel te nemen aan sportactiviteiten. Sport draagt bij aan talentontwikkeling van 
de jeugd, verhoogt de schoolprestaties en stimuleert een gezonde leefstijl.

Sportfondsen Leiderdorp ziet dat er kansen zijn de intensivering van het gebruik van onze accommo-
daties alsmede het sportgebruik te stimuleren door het verbinden van onze organisaties met zorgor-
ganisaties, ouderenorganisaties en organisaties die zich bewegen in de gezondheidszorg. 

Evenals het College van B&W van Leiderdorp onderstrepen ook Sportfondsen Leiderdorp en haar ac-
commodaties de positieve bijdrage van sport aan maatschappelijke opgaven, zoals integratie, sociale 
participatie en betere schoolprestaties. Zo worden sporten en bewegen in Leiderdorp immers een 
vanzelfsprekendheid.

In dit Publicitair Jaarverslag kunt u lezen welke inspanningen in 2013 door Sportfondsen Leiderdorp 
en haar accommodaties ondernomen zijn om sport en bewegen in haar omgeving te bevorderen.
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Voorwoord

Voor u ligt het publicitair jaarverslag van Sportfondsen Leiderdorp.
 
De accommodaties van Sportfondsen Leiderdorp zijn voor een ieder toegankelijk en staan 
garant voor plezier en ontspanning in een veilige en schone omgeving. Dit door het bieden 
van kwalitatief hoogwaardige faciliteiten, een breed aanbod en profesionele begeleiding. 
Daarbij staat maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal. 
 
De accommodaties zijn niet alleen zeer veelzijdig; zwembad de Does is ook al acht jaar in 
het bezit van het Keurmerk Veilig en Schoon. Een keurmerk waarvoor de accommodatie 
getoetst is aan alle wettelijke en niet-wettelijke eisen voor veiligheid en hygiëne. 

De accommodaties van Sportfondsen Leiderdorp blijven innoveren en werken aan hun 
dienstverlening om iedereen een heerlijk verblijf te kunnen garanderen. Sportfondsen Lei-
derdorp bewaakt daarbij de eenheid, herkenbaarheid en kwaliteit van de accommodaties. 
Het einde van de mogelijkheden bij de accommodaties van Sportfondsen Leiderdorp is nog 
lang niet in zicht. Wij raden iedereen dan ook aan eens een kijkje in onze accommodaties 
te komen nemen. 
 
In dit verslag geven wij inzicht in de inspanningen van het afgelopen jaar en informeren 
wij de gemeente Leiderdorp, verenigingen, bezoekers, relaties, media en natuurlijk onze 
medewerkers over de ontwikkelingen binnen Sportfondsen Leiderdorp. Op deze wijze leg-
gen wij verantwoording af over het maatschappelijk functioneren van onze organisatie. De 
financiële verantwoording wordt vastgelegd in de aparte jaarrekening.

Vanaf deze plaats willen wij namens de Raad van Commissarissen, directie en manage-
ment alle medewerkers en betrokkenen hartelijk danken voor hun inzet ten behoeve van 
het verzorgen van een plezierig en veilig verblijf van onze gasten.

Walter van Krieken, 
Manager



Beleid en strategie

Sportfondsen Leiderdorp beheert momenteel sport- en recreatiecentrum de Does (zwembad en 
sporthal), sporthal de Bloemerd en de sportzalen Klerkenhof en Zijlkwartier. Het loket van het Sport-
fondsen Sport Servicepunt is duidelijk zichtbaar gevestigd in de centrale hal van sport- en recreatie-
centrum de Does.

Het beleid en de strategie van Sportfondsen Leiderdorp is afgestemd op de eisen, verwachtingen en 
mogelijkheden van de opdrachtgevers, bezoekers en leveranciers. 

Missie
“De accommodaties van Sportfondsen Leiderdorp zijn voor een ieder toegankelijk en staan garant 
voor plezier en ontspanning in een veilige en schone omgeving met kwalitatief hoogwaardige facilitei-
ten, een breed aanbod en verantwoorde begeleiding”.

Visie
 “Sportfondsen Leiderdorp is een innovatieve, toonaangevende organisatie die zich positief onder-
scheidt als dienstverlener in de sport-, welzijns- en recreatiebranche met als uitgangspunt maat-
schappelijk ondernemen binnen de financiële kaders”.

Jaarlijkse aandachtspunten
Een aantal aandachtspunten keert jaarlijks terug en loopt als een rode draad door het bedrijf. Elk 
jaar zijn onderstaande items punten van aandacht en worden als zodanig uitgevoerd:
• Maatschappelijk ondernemen en het netwerk uitbreiden met andere belanghebbenden in de ge-

meente met het doel de sportieve recreatie te bevorderen;
• Behouden van het Keurmerk Veilig & Schoon;
• Bewegen en sociale aspecten bij de Leiderdorpse bevolking;
• Ontzorgen van de Gemeente Leiderdorp en de lokale sportverenigingen;
• Innovatie aanbod diensten en service richting klanten.

Alle aandachtspunten staan in het teken van zowel gast- als resultaatgerichtheid en worden per afde-
ling in concrete speerpunten in een jaarplan uitgewerkt. 
 



Personeel en organisatie

Organisatie
In de vrijetijdsmarkt gaat het in eerste instantie om mensen. Gemotiveerde en tevreden medewer-
kers zijn van doorslaggevend belang voor het succes van de organisatie. Sportfondsen Leiderdorp 
streeft ernaar om de motivatie, groei en ontwikkeling van de medewerkers te stimuleren. Zij wil een 
aantrekkelijke werkgever zijn en biedt goede arbeidsvoorwaarden en  arbeidsomstandigheden, een 
goed evenwicht tussen werk en privé alsmede mogelijkheden voor persoonlijke ontplooiing en loop-
baanontwikkeling. Door te investeren in de medewerkers, wordt geïnvesteerd in het toekomstige 
succes van de organisatie. 

Sportfondsen Leiderdorp wordt bestuurd door een statutair directeur en daarnaast geadviseerd en 
gecontroleerd door een Raad van Commissarissen. De accommodaties worden direct aangestuurd 
door een manager. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. 

De samenstelling van de huidige Raad van Commissarissen:
Dhr. N. J. Vreeswijk, voorzitter
Dhr. J. van der Lubbe, lid

Bestuur:
Dhr. B. van der Linden  (statutair directeur)

Manager:
Dhr. W. van Krieken

De medewerkers zijn in dienst van de besloten vennootschap. Zij vallen onder de CAO voor Verblijfsre-
creatie en Zweminrichtingen van de Recron. In 2013 waren er bij Sportfondsen Leiderdorp circa 49 
(27 fte) medewerkers in dienst. Deze medewerkers hebben zich ook afgelopen jaar weer buitenge-
woon ingezet voor de organisatie. 

Opleiding en training
Vanzelfsprekend beschikken alle medewerkers over de voor hun taakuitvoering vereiste vaardigheden 
en diploma’s. Continue ontwikkeling, waaronder scholing en bijscholing, is nodig om op een verant-
woorde manier in te spelen op de wensen van de bezoekersgroepen. Van elkaar leren door uitwis-
seling van kennis is onontbeerlijk voor de continuïteit van de organisatie. Het opleidingstraject voor 
iedere medewerker is vastgelegd in een bedrijfsopleidingsplan (BOP).

Nieuwe medewerkers worden ingewerkt volgens een inwerkprotocol en hebben met de leidingge-
vende een zogenaamd startgesprek, waarin doelstellingen worden besproken. Minimaal één keer per 
jaar vindt er een functioneringsgesprek plaats met elke medewerker. Daarnaast biedt Sportfondsen 
Leiderdorp  studenten volop mogelijkheden om de diverse disciplines en de branche te leren kennen 
door het aanbieden van stages. 

Vrijwilligers
In 2013 zijn binnen Sportfondsen Leiderdorp een tweetal vrijwilligers werkzaam geweest. 



Sportfondsen 3.0, de nieuwe marketing van Sportfondsen Leiderdorp
Sportfondsen Leiderdorp zoekt continu naar nieuwe manieren om meer mensen enthousiast te ma-
ken voor een bezoek aan het zwembad of een van onze andere accommodaties. Wij verdiepen ons 
hiervoor in de zwembadbezoekers. Wie is de zwembadbezoeker? Wat wil de zwembadbezoeker? Hoe 
bereiken we de zwembadbezoeker en voor welke communicatie is hij of zij gevoelig?

Ieder zwembad beschikt over een enorme database aan bezoekersgegevens, maar doet daar eigen-
lijk heel weinig mee. Daarom neemt Sportfondsen Leiderdorp deel aan het Sportfondsen 3.0 project, 
een nieuwe online marketing- en communicatiestrategie van Sportfondsen Nederland.

Deze online strategie gaat uit van de zogeheten Customer Lifecycle, waarbij optimaal gebruik wordt 
gemaakt van de inzichten in klantgedrag van (potentiële) bezoekers. Door het koppelen van diverse 
klantsystemen worden het gedrag, de wensen en behoeften van elke doelgroep duidelijk in beeld 
gebracht. Dit inzicht wordt gebruikt om, met de inzet van e-mail, online campagnes en informatieve 
content, (potentiële) bezoekers op het juiste moment te benaderen met relevante informatie. Hierbij 
wordt natuurlijk ook gebruik gemaakt van diverse social media zoals Facebook en Twitter. Een online 
platform voor heel zwemmend Nederland www.zwemmen.nl maakt deel uit van het totale concept.

Voor de begeleiding en ondersteuning van accommodaties bij Sportfondsen 3.0, heeft Sportfondsen 
Nederland content-, community- en campagnemedewerkers op de afdeling Marketing & Communi-
catie.  Sportfondsen Nederland regelt ook de technische infrastructuur. Kassaregistratiesystemen 
worden gekoppeld aan de website, waardoor online betalen op termijn mogelijk wordt. Naast het 
kassaregistratiesysteem wordt binnenkort ook het digitaal leerlingvolgsysteem gekoppeld. Hierdoor 
kunnen ouders van zwemleskinderen via de ‘mijn kind’ pagina op www.zwemmen.nl  de vorderingen 
van hun kind volgen.



Veiligheid en kwaliteit

Systeemgericht Toezicht
De veiligheid van bezoekers en medewerkers staat bij de accommodaties van Sportfondsen Leider-
dorp hoog in het vaandel. Sport- en recreatiecentrum de Does is sinds acht jaren in het bezit van het 
Keurmerk Veilig & Schoon. 

Het keurmerk geeft aan dat de accommodaties aan strenge wettelijke eisen (plus meer!) voldoen, 
zoals het in het bezit hebben en uitvoeren van een calamiteiten-, ontruimings- en toezichtplan. De laat-
ste jaren worden wettelijke eisen steeds strenger en de zwembadbezoeker heeft behoefte aan een 
veilig en schoon zwembad. Met het behalen van het Keurmerk Veilig en Schoon toont zwembad de 
Does aan dat zij voldoet aan de strenge kwaliteitseisen.

Om de keuring van accommodaties efficiënter en met meer nadruk op continue verbetering te laten 
verlopen, heeft Sportfondsen Nederland samen met de Stichting Zwembadkeur® gekeken of de keu-
ring Veilig & Schoon niet anders kan plaatsvinden. Het doel hierbij is niet alleen naar het eindresultaat 
te kijken, maar ook naar de manier waarop de naleving van de wettelijke eisen is gewaarborgd. In 
2013 is dan ook het Systeemgericht Toezicht geïmplementeerd. 

Met het Systeemgericht Toezicht wordt toezicht gehouden op alles wat betrekking heeft op de veilig-
heid en kwaliteit binnen de Sportfondsenaccommodaties. Daarbij worden de accommodaties onder-
steund met speciale software, die helpt om zicht te houden op wettelijke taken, een digitaal dossier 
op te bouwen en te sturen op verbetering. Bovendien hebben zij de beschikking over de laatste inzich-
ten om veiligheid en hygiëne te borgen en aan de wet te voldoen.

Voor het Systeemgericht Toezicht wordt gewerkt met interne auditors en een externe auditor aange-
steld door de Stichting Zwembadkeur®. De Stichting Zwembadkeur, is verantwoordelijk voor de uitgifte 
van het Keurmerk Veilig & Schoon en toetst bij het Systeemgericht Toezicht of de exploitant het intern 
auditsysteem toepast conform de richtlijnen. Door middel van een jaarlijkse audit op het hoofdkantoor 
en steekproeven bij 25% van de zwembaden wordt getoetst of de exploitant voldoet aan de criteria 
van het handboek behorend bij Systeemgericht Toezicht.

De sporthallen in Leiderdorp zullen naar verwachting in 2014 de geheel nieuw ontwikkelde certifice-
ring verkrijgen uit naam van de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten). Als een van de eerste sport-
hallen in Nederland hebben we de aanvraag van deze certificering – voor en door sporthalbeheerders 
ontwikkeld – gestart.

Veiligheidsnormen
Uiteraard beschikken onze accommodaties over een actueel calamiteiten- en ontruimingsplan en toe-
zichtplan. Jaarlijks houden wij een ontruimingsoefening. De vaardigheid van medewerkers ten aanzien 
van zwemmend redden, EHBO, reanimatie, AED (Automatische Externe Defibrillator) en bedrijfshulp-
verlening wordt in cursussen en trainingen jaarlijks tenminste één keer getoetst en onderhouden. Het 
toezicht bij het zwemmen is minimaal afgestemd op de eisen die de Wet Hygiëne en Veiligheid Badin-
richtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ) hieraan stelt. 

Naast de jaarlijkse audit t.b.v. het Keurmerk Veilig & Schoon vinden er ook (on)aangekondigde con-
troles plaats door o.a. Brandweer, Milieudienst, GGD, VWA (Voedsel- en Warenautoriteit), C-Mark en 
BioLab (zwemwatercontrole, legionellacontrole en vloeroppervlakte controles), ODMH/ Provincie Zuid-
Holland (Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden) en Waterleidingbedrijf.

Legionellabestrijding
Op gebied van legionellabestrijding zijn de afgelopen jaren vele maatregelen getroffen. Deze maatre-
gelen hebben ertoe geleid dat de legionellabacterie nagenoeg niet meer wordt aangetroffen. In alle 
accommodaties van Sportfondsen Leiderdorp is een automatisch leidingwater spoelsysteem aanwezig 
waardoor in de nachtelijke uren preventief heet water door de leidingen stroomt. Op afstand wordt 
ingelezen of het vereiste resultaat behaald is.
 



Onderhoud en milieu

Uit oogpunt van veiligheid en voortgang van de bedrijfsvoering is het van belang dat gebouwen en 
installaties in goede conditie zijn. Preventief vervangingsonderhoud speelt daarin een grote rol. De 
accommodaties  dragen in samenwerking met de gemeente zorg voor het technisch- en bouwkundig 
groot onderhoud. Basis daarvoor is het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP). 

Milieu
Door het toepassen van technologische ontwikkelingen en duurzaam ondernemen, wil Sportfondsen 
Leiderdorp een bijdrage leveren aan een beter milieu. 

Zo monitoren de accommodaties het energieverbruik, waardoor snel en adequaat gereageerd kan 
worden als er significante wijzigingen in het energieverbruik optreden. 

Daarnaast zijn voor sport- en recreatiecentrum de Does inmiddels al vele acties ondernomen in het 
kader van duurzaamheid, zoals: het plaatsen van een buffervat ten behoeve van een optimaal gebruik 
van de aanwezige WKK installatie (warmte kracht koppeling), vervanging van verlichting door led-
lampen, het gebruiken van een gebouw beheer systeem en het plaatsen van energiezuinige luchtbe-
handelingkasten met warmte-terug-winning.

Zwembad de Does wordt van chloor voorzien door middel van een zoutelektrolyse opstelling. Dankzij 
dit proces behoort de regelmatige komst van een tankauto met chloor en de risicovolle opslag van 
chloor tot het verleden. Bijkomende voordelen zijn verder een gezonder werkklimaat voor de me-
dewerkers en een betere kwaliteit van het zwemwater voor de bezoeker. Ook de “rode chloorogen” 
behoren tot het verleden.

Bij aanpassingen en onderhoud in de toekomst speelt energieverbruik en duurzaamheid een grote 
rol. Vooral door het toepassen van relatief eenvoudige maatregelen als het aanbrengen van bewe-
gingsmelders voor het aan- en uitschakelen van verlichting in de accommodaties en het plaatsen van 
energiezuinige pompen ten behoeve van het zwembad wordt dagelijks winst behaald.

De stroom die door Sportfondsen Leiderdorp wordt gebruikt is uiteraard groen.

Een en ander heeft reeds geresulteerd in het toekennen van een energielabel A aan het sport- en 
recreatiecentrum de Does en sporthal de Bloemerd.



Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Sportfondsen Leiderdorp voelt zich mede verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkeling in 
Leiderdorp en de directe omgeving van haar accommodaties. Maatschappelijk Verantwoord Onder-
nemen is dan ook een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. De bedrijfscultuur is gebaseerd op 
maatschappelijk ondernemerschap en het leveren van optimale waarde voor alle partijen die bij de 
initiatieven van de afdelingen van Sportfondsen Leiderdorp betrokken zijn. In 2013 is dan ook gestart 
met het traject om een MVO certificering te behalen.

Tevens zijn diverse initiatieven ondernomen om ook daadwerkelijk uitvoering te geven aan het maat-
schappelijk ondersteunen van onze directe omgeving. Enkele voorbeelden daarvan zijn:
• Sponsoren van diverse buurtinitiatieven als de Nationale Straatspeeldag door het aanbieden van 

een zwemmiddag;
• Sponsoren van diverse verenigingsteams als kledingsponsor;
• Ondersteunen van activiteiten binnen de gemeente Leiderdorp op en rond Koninginnedag;
• Mede sponsoren van diverse sportactiviteiten georganiseerd door het Sportfondsen Sport Service-

punt en/of Sociaal Cultureel Werk;
• Het ontwikkelen van diverse kortingsacties waardoor bewegen voor alle Leiderdorpers laagdrempe-

lig aantrekkelijk en toegankelijk blijft;
• Diverse initiatieven waardoor de diverse gebruikers van onze accommodaties financieel en/of facili-

tair worden ondersteund.
 



Recreatief zwemmen, zwemlessen en groepsactiviteiten

Sport- en recreatiecentrum De Does heeft een wedstrijdbad, recreatiebad, uitzwembad, instructie-
bad, whirlpool, glijbaan en Turks Stoombad. In de diverse baden kan er dagelijks op verschillende 
tijden worden gezwommen door volwassenen en kinderen. Sportfondsen Leiderdorp vindt het van 
zeer groot belang om alle doelgroepen te kunnen bedienen. Daarom werden in 2013 de volgende 
activiteiten aangeboden:

Zwemlessen
• Baby- & Peuter zwemmen
• Particuliere zwemlessen, waaronder privé zwemlessen en mogelijkheid tot 2 x per week zwemles-

sen
• Zwemlessen in de vakantie
• Waterwennen
• Zwemles voor volwassenen
• Snorkellessen

Recreatief zwemmen
• Recreatief zwemmen / banen zwemmen
• Kid’s Partys (verjaardagfeestjes)
• Thema vakantieweken: Disneyweek, Jungleweek, Piratenweek etc
• Discozwemmen (2x per maand voor de jeugd)

Aquafitness
• ClubAquajogging (met nieuwe, aantrekkelijke abonnementsvorm)
• ClubAquarobics (met nieuwe, aantrekkelijke abonnementsvorm)
• ClubAquavitaal (met nieuwe, aantrekkelijke abonnementsvorm)
• AquaExtreme
• AquaKids
• SwimFit

Groepszwemmen
• Zwemmen met fysiotherapeut
• Zwangerschapszwemmen
 



Jip

Het zwemonderwijs wordt ondersteund door Jip. Jip is een marketingformule van Sportfondsen Ne-
derland waarbij de deelnemende kinderen geënthousiasmeerd worden door een stripfiguur in de vorm 
van een nijlpaard. Bij de inschrijving voor nieuwe zwemlessen ontvangen de kinderen een informatie-
boekje en een stickerboekje in een leuke Jip zwemtas.

Gedurende het Zwem-ABC worden er op verschillende niveaus stickers gespaard die in het sticker-
boek geplakt kunnen worden. Op deze manier leren de kinderen op een leuke manier zwemmen.
De Jip formule kan verder uitgebreid worden met producten als Jip strandlakens, Jip spelmaterialen, 
Jip zwemcape, Jip bidons, muziek cd’s etc. etc. Bij het behalen van een zwemdiploma worden bijvoor-
beeld Jip fietsbellen en Jip knuffels als cadeautje uitgedeeld.
 



Verenigingen en groepen

Vele verenigingen en groepen weten met grote regelmaat de accommodaties van Sportfondsen Lei-
derdorp te vinden voor het beoefenen van hun sport- en beweegactiviteiten.

Zwembad
Zwem- en poloclub DKD-Koudekerk, Scuba Dive, Leiderdorpse Kanovereniging, Leiderdorpse Red-
dingsbrigade, De Zijl LGB, Swimkids, De Walnoot, Swetterhage, De Gading, recreatief zwemmen, 
banen zwemmen, AquaFit voor zwangeren, ClubAquajoggen, ClubAquaRobics, ClubAquaVitaal, ClubA-
qua Extreme, Swim Fit, zwemlessen voor volwassenen, baby- en peuterzwemmen, zwemlessen voor 
kinderen, snorkelen, Discozwemmen en ClubAquaKids.

Sporthallen- en gymzalen
Alecto, K.N.H.B, Jespa, LSV Parabowls, BVL, Castellum Boys, RCL, Rijsbergen, Cabri, Klerken-
hofboys, Leython DC, Merenwijk, NeVoBo, Tjon Ka Kie, Fifty Fifty, Velocitas, De Spotvogels, Iwema, 
Sparta, The Kopergirls, sportschool van Houdt, Stichting Pluspunt, Tocoya, A.C. Gading, Philadelphia 
Zorg, SCW Leiderdorp, buurtvereniging Zijlkwartier, Jazzdans Meerburg, Shuriken Ninjutsu, Aikido 
Leiderdorp , ITF Taekwondo Leiderdorp, Catalpa, Meerburg, eMotions, MikoDojo , Colijn, SKL, Bona-
ventura, Gomarus, Leo Kannerschool, De Leeuwerik, Prins Willem Alexander, Bolwerk, De Hobbit, 
Elckerlyc, De Hasselbraam, De Regenboog, De Schakel, Visser ’t Hooft, Kastanjelaanschool, Juliana-
school, Willem de Zwijgerschool, Sport@Gading, Sport- en Speldagen en ROC Leiden.

Samenwerking met partners
Samenwerking is de basis voor succes. Als je middenin de samenleving staat, weet je beter wat er 
speelt en waar de kansen en behoeften liggen. Zowel lokaal als regionaal, zijn er veel samenwer-
kingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden leiden tot nieuwe activiteiten, kostenbesparingen, 
een hogere kwaliteit van de activiteiten en uiteraard een stijging van de bezettingsgraad. Organisaties 
waarmee wordt samengewerkt zijn o.a.:
Stichting Pluspunt, Z&Z Zorgverzekeringen, ActiVite, ROC Leiden, Unity FM, RTV Leiderdorp, Raad 
voor de Kinderbescherming, Stichting Leergeld, Stichting Jeugdzorg, Stichting Kinderopvang Leider-
dorp (SKL), sportverenigingen (m.n. de binnensport verenigd in het zgn BOL), fysiotherapeuten, ge-
meente Leiderdorp, bewonersgroep De Doesplant, regionale Sportfondsenaccommodaties, Rudeboy 
Media, Haagse Hogeschool voor Sportmanagement, Gemeente Leiderdorp, Gemeente Zoeterwoude, 
Stichting Sport Promotie Leiderdorp, Personal Motion, Rijnland Revalidatie Centrum, fysiotherapie-
praktijk MOVES, ROC, Jeugd Sport Fonds, Sport@Gading en Sociaal Cultureel Werk (SCW).

Sport- en recreatiecentrum De Does biedt tevens huisvesting aan het Sportfondsen Sport Service-
punt, zwemvereniging DKD-Koudekerk, RTV Leiderdorp, Sport@Gading/Afasiecentrum en Personal 
Motion.

Tevens bood de hal van sport- en recreatiecentrum De Does tot halverwege 2013 dagelijks on-
derdak aan Stichting Kinderopvang Leiderdorp (SKL). Naast de dagelijkse sporturen in de sporthal 
kregen alle kinderen een gezond fruitarrangement. Sinds halverwege 2013 biedt de hal van de Does 
wekelijks onderdak aan diverse groepen van Activiteiten Centrum Gading. Hierdoor kunnen zij tussen 
hun activiteiten door in de accommodatie verblijven.
 



BOL

SFL is gesprekspartner in het maandelijks BOL (Binnensport Ondersteuning Leiderdorp) overleg met als 
doel de binnensport in Leiderdorp zo effectief mogelijk te ondersteunen.

Het BOL is mede op initiatief van Sportfondsen Leiderdorp tot stand gekomen. De nauwe samenwerking 
en de regelmatige overlegmomenten zorgen voor een prettige relatie tussen huurders en verhuurder. 
Zaken die voorheen nog wel eens problemen opleverden, denk aan de planningen van de sporthallen, 
worden nu bijzonder goed op elkaars wensen en eisen afgestemd.

De inkomsten uit reclameborden in sporthal de Bloemerd is door Sportfondsen Leiderdorp gegund aan 
de BOL verenigingen en ondersteunt daarin nog steeds (plaatsen en verwijderen borden etc.).
Uiteraard neemt ook Sportfondsen Leiderdorp een reclamedoek af.

Sportfondsen Leiderdorp biedt tot slot de drie binnensportverenigingen verenigd in het BOL (Spotvogels, 
Leython en BVL) eenmaal per seizoen een feestavond aan in sportcafe Time Out waarbij de tarieven van 
alle horeca artikelen zijn gereduceerd tot de inkoopsprijs.



Sportfondsen Sport Servicepunt

Het Sportfondsen Sport Servicepunt maakt sinds 1 januari 2012 deel uit van Sportfondsen Leider-
dorp. Het Sport Servicepunt biedt directe ondersteuning in diverse sport- en beweegactiviteiten. 
Het streven is om alle Leiderdorpers te stimuleren actief te bewegen. Er worden continue projec-
ten, diensten en stimuleringsmogelijkheden binnen de dorpsgrenzen van Leiderdorp ontwikkeld. De 
dagelijkse werkzaamheden zijn uiteindelijk te verdelen in drie kerntaken: Sportstimulering, (Digitale) 
loketfunctie en Verenigingsondersteuning.

Sportstimulering
Het stimuleren van doelgroepen op sport- en beweegactiviteiten wordt ingevuld door het creëren 
van faciliteiten om de kwetsbare doelgroepen in Leiderdorp (en Zoeterwoude) aan het bewegen te 
krijgen. De volgende diensten en activiteiten zijn in 2013 o.a. aangeboden;  schoolsporttoernooien, 
sportkennismaking voor jeugd en volwassenen, sportdag voor alle Leiderdorpse basisscholen, leefstijl 
interventie programma’s, Nationale Sportweek programma met o.a. een sportplein in het Winkelhof,  
MidZomer Avondomloop van Leiderdorp.

(Digitale) loket functie
De loketfunctie geldt letterlijk in de meest brede vorm; van daadwerkelijk fysiek loket met een kantoor 
en de receptie in sport- en recreatiecentrum de Does tot digitaal loket door middel van de website 
en sociale media. Dit blijkt uit o.a. de volgende acties;   maandelijkse nieuwsbrief voor sportvereni-
gingen, particulieren en scholen., inloop kantoor, actuele informatie via social media, berichtgeving in 
lokale nieuwsbladen, 6-wekelijks overleg met de beleidsmedewerker sport, website www.sportleider-
dorp.nl, online sportvrijwilligersvacaturebank.

Niet alleen vormt het Sport Servicepunt een “echt” loket waar men voor allerhande vragen betreffen-
de de lokale sportactiviteiten terecht kan maar ook dient het ook als “loket” voor sportvrijwilligers via 
de sportvrijwilligers-vacaturebank. Ook zit het Sport Servicepunt  regelmatig met de gemeente om 
tafel om over de mogelijkheden die sport als bindmiddel biedt te bespreken. Het Sport Servicepunt  
vormt hiermee een brug tussen enerzijds de verenigingen en anderzijds de gemeente. 

Verenigingsondersteuning
Deze pijler omvat alle lokale sportverenigingen. Het Sport Servicepunt  zet in op enerzijds praktische 
ondersteuning bij zaken als financiën, onderhoud en ledenwerving en- behoud, bestuur en organi-
satie, accommodatie, sponsoring en vrijwilligersbeleid. Maar anderzijds kunnen verenigingen ook 
terecht voor advies over organisaties en beleid en vormt het Sport Servicepunt  de schakel tussen 
de gemeente en de verenigingen. Lokale sportverenigingen zijn vaak klein en leunen grotendeels op 
de inzet van vrijwilligers. Het Sport Servicepunt  als professionele organisatie helpt deze vereniging 
met allerhande vragen en ondersteuning om de verenigingen zo optimaal mogelijk te laten functione-
ren. Concreet kan bovenstaande omschrijving leiden tot een aantal activiteiten, namelijk:  Maand van 
de Sportvrijwilliger, BOL, ondersteuning en begeleiding m.b.v. stagiaires, ontwikkeling TV programma 
sportleiderdorp.nl in samenwerking met Unity TV.



Horeca

De horeca vervult een ondersteunende rol ten behoeve van de bezoekers van het zwembad en de 
sporthallen. Er is eveneens een start gemaakt met het verzorgen van catering voor uiteenlopende 
bezoekersgroepen al dan niet in combinatie met het gebruik van de accommodaties. De horeca biedt 
een uitgebreid assortiment aan sport-, fris- en licht alcoholische dranken. Daarnaast zijn er diverse 
snacks en versnaperingen verkrijgbaar. Desgewenst kunnen er ook maaltijden, lunches en buffetten 
verzorgd worden. Specifieke wensen zijn altijd bespreekbaar.

In 2013 is de koffieknipkaart met veel succes geïntroduceerd. Op deze kaart ontvangt de regelma-
tige bezoeker een leuke korting op de aanschaf van koffie en/of thee.

Sportfondsen Leiderdorp streeft voortdurend naar een juiste balans tussen rendement en maat-
schappelijke verantwoordelijkheid.



Bezoek in 2013

In 2012 is sport- en recreatiecentrum de Does 8 weken gesloten geweest 
in verband met de uitvoering van werkzaamheden Groot Onderhoud.

In 2013 maakt sportzaal Kwikstaartplein geen deel meer uit van de exploi-
tatie



Sportfondsen Nederland

Geschiedenis Sportfondsen Nederland
In 1923 werd Sportfondsen opgericht door Mr. J.A.C. (Han) Bierenbroodspot en op 22 juni 1927 
werd het eerste Sportfondsenbad in Amsterdam geopend. Onder de leiding van Bierenbroodspot 
werden in Nederland 19 overdekte zwembaden gebouwd. Hij deed dit zonder steun van de over-
heid in de jaren van grote crisis. “Mensen moeten kunnen (leren) zwemmen”, was toen en is nu nog 
steeds, een belangrijke drijfveer van Sportfondsen.

Tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog voerde de rijksoverheid een streng beleid voor 
het verlenen van bouwvolume. De sportsector kwam pas aan de beurt na woningbouw en indus-
trie. Wassenaar was de eerste gemeente na de oorlog die een overdekt zwembad mocht bouwen. 
Sportfondsen werd ingeschakeld voor de bouw en de exploitatie. De gemeente Wassenaar nam het 
exploitatietekort van het nieuwe zwembad voor haar rekening. Dit was typerend voor de gemeenten 
in die tijd. Het aanbieden van sport en recreatie werd in de jaren zestig gezien als een overheidstaak. 
De Sportfondsenbaden kwamen geleidelijk in de gesubsidieerde sector. Het aantal accommodaties 
groeide. Sportfondsen ontwikkelde zich tot dienstverlener op het gebied van bedrijfsvoering en tech-
nisch advies. Sinds de jaren tachtig verbreedde de Sportfondsen dienstverlening zich naar sporthal-
len en andere maatschappelijke functies. Deze verbreding van de dienstverlening gaat steeds sneller 
en hangt samen met de trend van deze tijd: de terugtrekkende overheid. Gemeenten zien het aanbie-
den van voorzieningen van accommodaties niet meer als kerntaak. In toenemende mate besteden zij 
exploitatie en beheer van de accommodaties uit. Wel nemen de gemeenten financiële verantwoorde-
lijkheid voor de totstandkoming van haar voorzieningen. Sportfondsen heeft de expertise om gemeen-
ten daarbij te ondersteunen. 

Missie van de Sportfondsen groep
De Sportfondsengroep is dienstverlener én exploitant in de sport- , welzijns- en recreatiebranche. Als 
dienstverlener biedt Sportfondsen Nederland ondersteuning aan de bedrijfsvoering van accommoda-
ties en instellingen. Als exploitant beheert Sportfondsen Exploitatie Beheer B.V. en exploiteert Sport-
fondsen Deelnemingen B.V multifunctionele accommodaties. Het doel van Sportfondsen Exploitaties 
is om een Optimale Exploitatie te bereiken, waardoor Optimale Waarde ontstaat voor het totaal aan 
belanghebbenden: consument, gemeente, personeel en bestuur. Sportfondsen dienstverlening initi-
eert en ondersteunt de Optimale Exploitatie.
                 
Sportfondsen als Exploitant
Sportfondsen exploiteert meer dan 300 uiteenlopende accommodaties in alle delen van Nederland. 
Van bescheiden sportvoorzieningen tot multifunctionele leisure centra. Elk passend bij de lokale 
behoefte, marktomvang en exploitatiemogelijkheden. Sportfondsen is marktleider, maar ook toon-
aangevend in flexibiliteit en benadering van kleinschalige projecten. Beproefde exploitatieformules die 
Sportfondsen op steeds meer locaties in Nederland met succes invoert zijn onder meer Sportfond-
sen, altijd een belevenis en SportPlaza, sportplezier & ontspanning.



Sportfondsen als Dienstverlener
In de meer dan 90 jaar van het bestaan van Sportfondsen heeft de organisatie altijd nauw samengewerkt 
met overheden. Sportfondsen is dan ook een vertrouwde naam in Nederland als dienstverlener en exploi-
tant van zwembaden, sportrecreatie- en welzijnsaccommodaties. Als dienstverlener biedt Sportfondsen 
zowel publieke als private exploitanten. De zorg voor bouwkundige en installatietechnische zaken, perso-
neelsmanagement, verzekeringen, IT, financiën, accountancy en andere branche-specifieke onderwerpen 
is daarbij in handen van ervaren, slagvaardige specialisten. Verder is Sportfondsen actief als dienstverle-
ner voor welzijns- en de cultuursector onder de naam Cultura Shared Services. 

Sportfondsen Shared Services
Het Sportfondsen Shared Services Center biedt aan alle sport en recreatie organisaties de gelegenheid 
mee te delen in schaal- en efficiencyvoordelen die een collectieve benadering met zich meebrengt. Hierbij 
is Sportfondsen niet de exploitant, maar biedt ondersteuning op tal van vakgebieden. Men heeft hierbij de 
keuze uit exploitatie, expertise, bouw & techniek, financiële administratie, salarisverwerking, accountancy, 
personele diensten, verzekeringen, pensioenservices en ICT-Services. Door de krachten te bundelen wordt 
er gestreefd naar een beter maatschappelijk perspectief.

Kwaliteitsmanagement
Sportfondsen Nederland is zich ervan bewust dat kwaliteit één van de belangrijkste pijlers van haar func-
tioneren is. Sportfondsen laat zich in haar visie leiden door het INK-managementmodel en streeft daarbij 
naar constante verbetering. Een voorbeeld uit het verleden toont aan dat Sportfondsen staat voor kwa-
liteit. Zo heeft Sportfondsen een voortrekkersrol gespeeld bij de introductie van het Keurmerk Veilig & 
Schoon in 2001, een belangrijk initiatief voor kwaliteitsverbetering in de zwembadbranche. De kwaliteits-
diensten van Sportfondsen Nederland zijn in 2009 als eerste in de branche ISO 9001 gecertificeerd.

Maatschappelijk betrokken
Sportfondsen wordt geassocieerd met het leren van een vaardigheid die voor Nederlanders van levens-
belang is: zwemmen. Sportfondsen ziet een toekomst voor zich waarin deze solide basis onverminderd 
wordt voortgezet. Sportfondsen is zich ervan bewust dat de dienstverlening en exploitaties een maat-
schappelijk belang dienen en ziet het als haar taak deze maatschappelijke functie te continueren, zodat 
optimale waarde kan worden geboden aan alle belanghebbenden. Sportfondsen biedt de basis voor een 
excellente exploitatie van maatschappelijke voorzieningen die gemeenten niet meer tot hun kerntaken re-
kenen. Sportfondsen vult professioneel de leemte op die een zich terugtrekkende overheid heden ten dage 
achterlaat.

Toekomstgericht
Wie de geschiedenis kent, gaat goed voorbereid de toekomst in... 
Onder dat motto zijn wij trots op onze lange bedrijfshistorie. Onze blik is gericht op de toekomst, maar 
onze geschiedenis is daarbij leerzaam en inspirerend. De Sportfondsenorganisatie staat met beide be-
nen in de 21e eeuw en richt zich op exploitatieconcepten en productformules met een goed perspectief 
op lange termijn. Exploitatie is immers een continu proces, geen incidentele actie. Ons doel is duurzame 
Optimale Waarde®.



Sportfondsen Leiderdorp B.V.
Amaliaplein 40  -  2351 PV  Leiderdorp

Tel: 071 5410481
www.dedoes.nl

Sport- en Recreatiecentrum de Does
Sporthal de Bloemerd

Sportzalen
Sportfondsen Sport Servicepunt
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