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Sportbedrijf Deventer staat middenin de samenleving. 

Combinatiefuncties en sportbuurtcoaches werken 

dagelijks, in nauwe samenwerking met verschillende 

partners, waaronder de gemeente Deventer, 

aan een sportieve en gezonde leefstijl voor alle 

inwoners van Deventer. Het Borgelerbad en Sport- 

en Belevingscentrum De Scheg zijn er ook in 2014 

in geslaagd tal van innovatieve en gastgerichte 

beweegmogelijkheden aan te bieden voor lokale en 

regionale bezoekers.

Het jaar 2014 kenmerkte zich door een groot aantal 

succesvolle evenementen. Op onze kunstijsbaan zorgde 

“een Olympisch virus” in Nederland in combinatie met 

speciale activiteiten in de  voorjaarsvakantie tot enorme 

bezoekersaantallen. In het najaar waren we gastheer van een 

aantal landelijke evenementen van de schaatskalender. Ook 

dit jaar leverden we, samen met de organisatie vanuit de 

verenigingen en de KNSB, enkele mooie prestaties tijdens de 

traditionele IJsselcup, de KPN marathoncup en het NK voor 

junioren.

Succesvol implementeerden we het afgelopen jaar diverse 

duurzaamheidmaatregelen. Het zonnepark van De Scheg is 

geopend en verschillende maatregelen zijn uitgevoerd ten 

einde de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken of het 

gebruik van energiebronnen te optimaliseren. Ook kenden 

we maatschappelijk succes door de implementatie van het 

project MobieZ, wat onlangs resulteerde in de Innovatieprijs 

2015 van het landelijke magazine Sport FM. En niet alleen 

dit project, maar tal van nieuwe sportimpulsen en provinciale 

projecten zijn in 2014 ontwikkeld en opgestart.

De samenwerking met sportverenigingen, overheden, 

gezondheidsinstellingen en private ondernemingen werpt op 

veel fronten haar vruchten af.

In dit jaarverslag presenteert Sportbedrijf Deventer de 

resultaten van het jaar 2014. Een beeldverslag en een 

financieel overzicht van de verschillende onderdelen uit de 

bedrijfsvoering. We kijken tevreden terug en kijken, ondanks 

dat onze organisatie de komende jaren te maken krijgt met 

zware bezuinigingen binnen het onderwijs, ook positief naar 

de toekomst. Een toekomst waar Sportbedrijf Deventer 

haar verantwoordelijkheid wil nemen om maatschappelijke 

vraagstukken op te lossen en gemeentelijke ambities te 

realiseren. We staan klaar voor de samenleving en werken 

graag aan een sportieve en gezonde toekomst voor iedere 

inwoner.

Namens de directie en Raad van Commissarissen van 

Sportbedrijf Deventer,

Aschwin Lankwarden

Directeur

TAL VAN NIEUWE SPORTIMPULSEN EN 
PROVINCIALE PROJECTEN ZIJN IN 2014 

ONTWIKKELD EN OPGESTART

Filmpje: Sportbedrijf Deventer3
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Sportbedrijf Deventer faciliteert, initieert en accommodeert al jaren 
de markt voor sport en bewegen in Deventer. Met expertise op 
het gebied van sport zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het gemeentelijk sportbeleid. Sportbedrijf Deventer werkt 
vanuit een drie-eenheid om het streven naar een sportief Deventer 
te realiseren. Hiermee kan Sportbedrijf Deventer elke inwoner van 
de gemeente Deventer levenslang optimaal bedienen met een op 
maat afgestemd sportaanbod. Deventer loopt hiermee voorop 
in Nederland! De drie lijnen zijn Sportieve School, Sportieve 
Leefomgeving en Sportieve Vereniging. Daarnaast exploiteren 
wij sportaccommodaties als het Borgelerbad en Sport- en 
Belevingscentrum De Scheg met meer dan één miljoen bezoeken 
per jaar. Tot in de wijde omstreken staat De Scheg bekend als 
één van de grootste publiekstrekkers in de Nederlandse sport- en 
recreatiebranche. Het multifunctionele Sport- en Belevingscentrum 
faciliteert naast schaats- en zwemplezier ook tal van andere 
activiteiten. Het Borgelerbad staat bekend om haar fraaie buiten 
zwemfaciliteiten. Van De Scheg tot het Borgelerbad, verhuur 
van sportzalen, verenigingsondersteuning of de wijkgerichte 
beweeginterventies, Sportbedrijf Deventer zorgt ervoor dat alle 
doelgroepen optimaal en veilig gebruik kunnen maken van alle 
faciliteiten.

[1.1] 
SPORTBEDRIJF DEVENTER

WIE ZIJN WE 
EN WAT DOEN WE? 

[1.2] 
ORGANISATIE
Als Sportbedrijf Deventer willen we zoveel mogelijk mensen 
in beweging krijgen. We streven naar een sportief Deventer, 
waarbij alle inwoners op hun eigen niveau het plezier van 
sporten en bewegen ervaren. Een leven lang sporten staat 
daarbij centraal. Al onze activiteiten, van exploitatie van 
De Scheg tot verenigingsondersteuning en wijkgerichte 
beweeginterventies, staan in het teken van deze ambitie. 
Onze mensen maken hierbij het verschil. Of het nu vast 
personeel, stagiaires, herintreders of vrijwilligers zijn, alle 
medewerkers van Sportbedrijf Deventer dragen de boodschap 
‘Beleving in Beweging’ uit. Gedurende het hele jaar voeren we 
doelgroepanalyses uit om zo optimaal mogelijk aan te sluiten 
aan de wensen en behoefte van onze bezoekers.

2014 = Borgelerbad= Overig
= De Scheg

FTE’S
64%

6,5%

8,5%

21%

51,8 fte’s

7,5 fte’s

11,2 fte’s

28,6 fte’s

= Sportief Deventer

64%
6,5%

21%

98 personen

9 personen

13 personen

32 personen

AANTAL

8,5%
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MISSIE
Het is onze missie om als sterke en enthousiaste speler in 
gevarieerde teams al onze gasten en relaties een onuitwisbare 
beleving te geven, waardoor zij graag bij ons terug willen 
komen.
Ons motto daarbij is: Beleving in Beweging!

VISIE
Onze gedrevenheid komt voort uit de ervaring dat onze gasten 
en relaties waarde hechten aan hoge kwaliteit, veiligheid en 
comfort. In alles wat we doen, willen we de verwachtingen van 

onze gasten overtreffen, zowel op zakelijk, educatief, recreatief 
als sportief gebied. Door onze manier van werken en innoveren 
sluiten de verschillende beweegconcepten perfect aan op de 
behoeften van de verschillende groepen en staat ‘Beleving in 
Beweging’ altijd centraal. Al onze producten, diensten en
accommodaties voldoen aan alle kwaliteits-, veiligheids- en 
milieueisen. Door actief in te spelen op de vraag van de markt 
en dit continue te toetsen, maken we ons sterk voor uitdagend 
sport- en vrijetijdsaanbod in een schone en veilige omgeving. 

[1.3] 
ONZE MISSIE EN VISIE

[1.4] 
MEDEWERKERS AAN HET WOORD

“Na mijn studie HBO Facility Management en mijn 
master Sport Facility afgerond te hebben, was het 
voor mij erg moeilijk om een baan te vinden. Dit 
kwam voornamelijk door het gebrek aan werkervaring. 
Via het werkplein in Deventer ben ik in aanraking 
gekomen met de startersbeurs. De startersbeurs is een 
regeling voor jongeren die klaar zijn met hun opleiding. 
De beurs biedt de kans gedurende maximaal zes 
maanden werkervaring op te doen in een bedrijf naar 
eigen keuze. Mijn keuze is gevallen op Sportbedrijf 
Deventer. Tijdens mijn opleiding had ik al stage 
gelopen binnen dit bedrijf op de facilitaire afdeling. 
Deze stage was mij zeer goed bevallen en daarom leek 
het mij erg leuk om hier aan het werk te gaan. Vanaf 
september ben ik nu werkzaam binnen Sportbedrijf 
Deventer. Ik werk op de facilitaire afdeling als facilitair 
medewerker en beheer service meldpunt.” 

Marleen Modderkolk

MARLEEN MODDERKOLK
“De startersbeurs, een uitkomst voor mij!” Mijn werkzaamheden

Elke ochtend stap ik op de fiets naar het kantoor op de 
Hunneperkade. Mijn werkdag start met het doornemen 
van de e-mails van het service meldpunt om direct met 
eventuele spoedmeldingen aan de slag te gaan. Verder ben ik 
verantwoordelijk voor het inkomende telefoonverkeer. Naast 
het bemensen van het service meldpunt, houd ik mij ook 
bezig met coördineren van diverse facilitaire zaken. Hierbij 
valt te denken aan veiligheid, schoonmaak en onderhoud. 
Dit zorgt ervoor dat ik soms ook een afspraak buiten de deur 
heb. Hierdoor blijft het werk afwisselend. Ook analyseer ik 
diverse facilitaire processen om te bekijken hoe ze verbeterd 
kunnen worden. Doordat ik verschillende werkzaamheden 
uitvoer, krijg ik ook de kans om meerdere competenties te 
ontwikkelen.

De startersbeurs
Ik ben erg blij dat ik er uiteindelijk voor heb gekozen om via 
de startersbeurs aan het werk te gaan. Door deze regeling 
heb ik de kans gekregen om na mijn opleiding relevante 
werkervaring op te doen. Door nu aan het werk te zijn, kom 
ik er achter welke onderdelen ik wel en niet interessant vind 
binnen mijn werkveld. Ook biedt het mij kansen om mijn 
netwerk te vergroten.
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In 2010 heb ik mijn ALO diploma aan de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen behaald. Inmiddels ben 
ik al ruim 4 jaar actief als combinatiefunctionaris 
bij Sportbedrijf Deventer. Het eerste jaar als 
combinatiefunctionaris Sportieve Vereniging voor 
sportpark Keizerslanden. De afgelopen 3 jaar als 
combinatiefunctionaris Sportieve School. 

Sjors Lommerts - combinatiefunctionaris

Mijn werkzaamheden zijn heel afwisselend. Zo verzorg ik 
de gymlessen, een naschools programma en organiseer ik 
deelname van mijn leerlingen aan toernooien & evenementen 
voor drie verschillende scholen in de wijk Voorstad. Daarnaast 
ben ik specifiek bezig met het bevorderen en stimuleren van 
de gezonde leefstijl op een zo breed mogelijke manier. Omdat 
overgewicht een groot probleem is in de wijk Voorstad, en mijn 
persoonlijke interesse bij dit onderwerp ligt staat de gezonde 
leefstijl als thema dit jaar voor mij centraal. 

In 2014 ben ik met name bezig geweest met het creëren en 
ontwikkelen van gezonde scholen. Dit gebeurde projectmatig 
en in samenwerking met verschillende partijen waaronder 
de GGD. Mijn ambitie is onder andere om zoveel mogelijk 
scholen ‘gezond’ te maken met de gezonde leefstijl. Door aan 
verschillende criteria te voldoen proberen we het Vignet van de 
Gezonde School te behalen. Aan het einde van het schooljaar 
2013/2014 heb ik, met de participatie van groepsleerkrachten 
en verschillende ouders van leerlingen, een gezondheidsbeleid 
geschreven die dit schooljaar van kracht is geworden. Het 
gezondheidsbeleid richt zich op de thema’s traktaties, 
pauzehap, lunch en schooluitjes waarover vaste afspraken zijn 
gemaakt.

Ik werk nauw samen met de andere combinatiefunctionarissen 
en sportbuurtcoaches van Sportbedrijf Deventer. Bij 
Sportbedrijf Deventer zijn de combinatiefunctionarissen 
projecteigenaar van één of meerdere projecten. Dit houdt in dat 
je verantwoordelijk bent voor een project. Het mooie hiervan 
is dat je zelfstandig invulling geeft aan een specifiek project in 
samenwerking met directe collega’s. Uit het organiseren van 
projecten haal ik veel positieve energie. De afwisseling tussen 
het organiseren van projecten en het les geven voor groepen 
als gecertificeerd sportdocent, is wat mijn werk zo uitdagend 
maakt.

SJORS LOMMERTS
“Mijn ambitie is om van zoveel mogelijk scholen een ‘gezonde school’ te maken.”

Bekijk brochure

“ “EEN COMBINATIEFUNCTIONARIS IS ZOVEEL MEER 
DAN ALLEEN EEN GYMLERAAR! 
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INNOVATIE:
MOBIEZ
MobieZ is een product dat bestaat uit vijf materiaalpakketten ter 
bevordering van de kwaliteit van de lessen bewegingsonderwijs. 
Deze materialen sluiten aan bij de lessen die al gegeven worden 
en de beleving van de schoolkinderen geven een extra impuls 
aan de lessen en zijn een uitbreiding en/of verdieping op het 
bewegingsonderwijs. Daarnaast bevat MobieZ leskaarten die bij de 
materialen te gebruiken zijn. Deze leskaarten zijn kant en klaar en 
digitaal oproepbaar. Hierdoor vergt het minder voorbereidingstijd 
voor de groepsleerkracht. De leskaarten zijn gemaakt volgens de 
methode Bewegen Samen Regelen, waar veel scholen in Deventer 
mee werken. Tijdens de schoolvakanties worden de afzonderlijke 
materiaalpakketten gewisseld van locatie. Op deze manier is er elke 
acht weken een nieuw aanbod bewegingsonderwijs op een school! 
Door het gebruik van dit aantrekkelijke materiaal en de variatie door 
het wisselen van de pakketten blijven de groeps- en vakleerkrachten 
uitgedaagd en gemotiveerd. Het beleven van plezier door bewegend 
bezig te zijn met elkaar is één van de belangrijke doelen van het 
bewegingsonderwijs en is de opstap naar een gezonde leefstijl. 

Door middel van MobieZ worden uitdagende situaties gecreëerd 
die zorgen dat de kans op succesbeleving groot is. Het kind ervaart 
vervolgens het plezier in bewegen en gaat ervan genieten. 
Daardoor beleeft een kind plezier, raakt gemotiveerd en komt tot 
motorisch leren. Op dit moment zijn er vijf locaties die gebruik 
maken van MobieZ en worden er wekelijks ongeveer 2500 kinderen 
uitgedaagd met de extra motiverende gymlessen. Niet alleen voor 
de kinderen, ook de leerkrachten. Esther Jonkman, leerkracht op 
basisschool De Vijf-er: ‘Begeleiding van de combinatiefunctionaris is 
voor de leerkrachten én de kinderen van grote toegevoegde waarde. 
Hierdoor voelt de leerkracht zich  zekerder tijdens de gymles en 
worden er nieuwe ideeën opgedaan. De combinatiefunctionaris is bij 
ons op school een inspiratie om je als leerkracht echt te verdiepen in 
de gymlessen, waardoor deze van hogere kwaliteit zijn. Dit willen en 
kunnen we niet meer missen!’

De ambitie van MobieZ is dat er in het schooljaar 2016-2017 drie 
sets van vijf MobieZ in omloop zijn in de gemeente Deventer. Dat 
zou betekenen dat er 15 locaties in de gemeente Deventer werken 
met MobieZ met nog meer kinderen die bewegen met trendsporten. 
Door MobieZ niet alleen in te zetten bij basis- en voortgezet 
onderwijsinstellingen maar ook bij de (sport) verenigingen en 
buitenschoolse activiteiten worden meerdere doelgroepen bereikt en 
gemotiveerd tot beleving in beweging.

INNOVATIE MOBIEZ 

Filmpje: Mobiez7
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“ “WEKELIJKS WORDEN ER ZO’N 2500 KINDEREN 
UITGEDAAGD DOOR DE EXTRA 

MOTIVERENDE GYMLESSEN
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SAMEN OP WEG NAAR 
ENERGIENEUTRAAL DEVENTER IN 2030
Als feestelijke aftrap van het duurzaamheidplan dat in 2014 
en 2015 wordt uitgevoerd door Sportbedrijf Deventer is 
zonnepark De Scheg donderdag 24 april 2014 officieel geopend. 
Vertegenwoordigers van alle partijen die zich hier de afgelopen 
maanden voor hebben ingezet en hun genodigden kwamen bij 
elkaar: Energiefonds Overijssel, Gemeente Deventer, ASN Bank, 
WDW Ontwikkelend Beheer en Sportbedrijf Deventer. Theo 
Rietkerk, gedeputeerde Provincie Overijssel en verantwoordelijk 
voor economie, energie en innovatie: “Dankzij de energie en inzet 
van alle betrokkenen staan we nu aan de start van een fantastisch 
plan om de  energiehuishouding van Sportbedrijf Deventer 
te verduurzamen. Een geweldige prestatie die een inspirerend 
voorbeeld vormt voor andere sportaccommodaties in Overijssel.”

Met samenwerkingspartner WDW Ontwikkelend Beheer is 
op basis van verschillende energiescans met betrekking tot de 
energie- en waterhuishouding een omvangrijk pakket maatregelen 
samengesteld. Dit pakket betekent een daling van 80 procent 
in het gasverbruik van Sportbedrijf Deventer – dat staat gelijk 
aan het gasverbruik van 500 tot 600 huishoudens - en levert een 
CO2-uitstootreductie op van maar liefst 1.332 ton per jaar. Dat 
is 0,4 procent van de totale gemeentelijke doelstelling voor een 
energieneutraal Deventer in 2030. Ruud Kimenai van WDW 
Ontwikkelend Beheer legt uit: “Door slim te kijken naar gebouwen, 
installaties en de gewenste exploitatiemodellen kunnen we alleen 
al met  het ‘laaghangend fruit’ de komende jaren belangrijke 
besparingsambities realiseren.”

Zonnepark De Scheg is onderdeel van een veel groter 
energieproject dat Sportbedrijf Deventer in 2014 en 2015 
gaat uitvoeren. Andere maatregelen zijn isolatievoorzieningen 
en installatietechnische aanpassingen die vooral te maken 
hebben met warmteterugwinning. Volgens Bas-Jan Blom, 
directeur Energiefonds Overijssel gaat het om een belangrijke 
maatschappelijke investering: “Sport wordt vaak omschreven als 
een belangrijke bindende factor in de maatschappij. We zijn blij 
dat het Energiefonds Overijssel met deze duurzame investering 
hier een bijdrage aan kan leveren. Over de totale looptijd kunnen 
de afschrijvings- en rentelasten ruimschoots worden gedekt uit de 
besparingen op energielasten. Daarmee laat deze investering zien 
dat duurzaamheid bijdraagt aan een samenleving die goed is voor 
nu en voor latere generaties.”

Nadat het totale plan is gerealiseerd, bespaart Sportbedrijf 
Deventer ruim 200.000 euro per jaar op de inkoop van 
energie. Het plan wordt financieel mogelijk gemaakt door een 
financieringsaanbod vanuit het Energiefonds Overijssel en het ASN 
Groenprojectenfonds. Sportbedrijf Deventer realiseert hiermee 
een enorme besparing op energie, waarbij de echte winst voor 
het milieu is. De gemeente Deventer heeft met enthousiasme 
ingestemd in deze ontwikkelingen. Wethouder Duurzaamheid Jos 
Pierey: “Het eerste grote zonnepark van Deventer is klaar. We gaan 
er hard aan trekken om op alle geschikte daken, en misschien ook 
op andere plekken als geluidwallen, zoveel mogelijk zonne-energie 
op te wekken. Voor een duurzaam Deventer moeten de handen 
uit de mouwen. Duurzaamheid moet je doen, en dat bewijzen we 
hier”. 

DUURZAAMHEID

Dankzij de gezamenlijke 
inspanning van de 5 belangrijkste 
partijen is de eerste belangrijke 
stap in het duurzaamheidplan van 
Sportbedrijf Deventer gezet: 

vlnr: Bas-Jan Blom, Theo Rietkerk, 
Aschwin Lankwarden, Ruud 
Kimenai en Jos Pierey.

9



CLEAN CHALLENGE PRIJS
Vier studenten van Saxion Hogescholen 
te Deventer hebben de Holland Cleantech 
Challenge prijs gewonnen. In samenwerking met  
Sportbedrijf Deventer hebben de vier studenten 
het idee ontwikkeld om plastic afval te scheiden 
bij sportverenigingen en dit te hergebruiken voor 
3D printen. (De Challenge was een onderdeel van 
het tweedaagse evenement ‘Cleantech Tomorrow’ 
op 3 en 4 februari 2014 in Deventer. Een unanieme 
jury maakte bekend dat de studenten met dit idee 
de hoofdprijs van 10.000 euro in de wacht hebben 
gesleept. De helft hiervan wordt gebruikt voor de 
realisatie van het plan. 

Verscheidene bedrijven hebben aangegeven 
graag te willen bijdragen aan uitvoering van het 
plan, waaronder afvalverwerkingsbedrijf Circulus 
en buurtbeheerder Cambio. “We willen graag 
samenwerken met bedrijven in de regio. Alle 
positieve aandacht die we de afgelopen dagen 
hebben gekregen sterkt ons in de overtuiging dat 
we het plan kunnen waarmaken!”

SPORTER VAN HET JAAR 2014
Tijdens de Deventer Sportverkiezing op 
vrijdagavond 16 januari 2015 zijn in de 
Deventer Schouwburg de winnaars van 2014 
bekendgemaakt.

WE WILLEN GRAAG 
SAMENWERKEN MET 

BEDRIJVEN UIT DE REGIO
CAMBIO

“ “
BELEVING IN 
BEWEGING 2014
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SNEEUW OP DE HELLING
Tijdens de voorjaarsvakantie konden bezoekers 
van de kunstijsbaan spectaculair met een 
‘snowtube’ van een sneeuwhelling met échte 
sneeuw van totaal 22 meter lang afglijden. Op 
de laatste dag was er voor jong en oud een 
sleetjesrace en kon iedereen met een versierde 
slee gratis van de helling af komen roetsjen. 

BEWEEGKRIEBELS
In februari namen 22 leidsters van 
kinderdagverblijven uit de gemeente Deventer 
deel aan de cursus Beweegkriebels. De cursus 
Beweegkriebels bevat de kennis, inspiratie en 
creativiteit om met jonge kinderen te gaan 
bewegen. Dankzij het Nederlands Actieplan Sport 
en Bewegen (NASB) is er subsidie verkregen om 
onder andere de cursus Beweegkriebels aan te 
bieden aan kinderdagverblijven binnen de gemeente 
Deventer. Na afloop hebben de verschillende 
kinderdagverblijven een box ontvangen van 
Sportbedrijf Deventer met basismateriaal om direct 
zelf aan de slag te gaan. Deelnemers vertrokken 
na de eerste cursusavond enthousiast naar huis: 
“We hebben nu al zin om morgen weer aan het 
werk te gaan en direct de kennis toe te passen met 
de kinderen!” . Na vier cursusavonden hebben alle 
deelneemsters een officieel Beweegkriebel certificaat 
ontvangen.

WE HEBBEN NU AL ZIN 
OM MORGEN AAN HET 

WERK TE GAAN

“ “

Bekijk het filmpje
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ULTIEME ATLEET 
Donderdagochtend 20 februari 2014 namen 550 leerlingen 
van 12 basisscholen uit Deventer deel aan de ‘Olympische 
Winterspelen’ van Deventer op kunstijsbaan. Als afsluiting van 
het lesprogramma ‘De Ultieme Atleet’, deden de leerlingen 
mee aan de 5 wintersportonderdelen: 60 meter schaatssprint, 
Eisstockschiessen, sneeuwhelling, langlaufen en een biatlon. 
Rogier Stappers, leerkracht van De Flint over de Ultieme Atleet: 
“De kinderen vonden het heel interessant, ze hadden verwacht 
dat ze alleen gingen bewegen maar er zaten ook theoretische 
lessen aan vast. Ze hebben veel geleerd over de Olympische 
Spelen, beweging en gezonde voeding zoals de schijf van 5.”

Over het evenement: “Heel veel kinderen hebben nog nooit 
geschaatst en straks gaan ze de 60 meter sprint doen, ik ben 
heel benieuwd hoe ze het ervan af gaan brengen!”  Margriet de 
Jager, vorig Wethouder Gemeente Deventer, reikte de eerste 
certificaten uit en benadrukte: “Het is belangrijk dat je 

kinderen al heel jong stimuleert om te sporten en bewegen, 
dat ze begrijpen wat goed eten is en wat fair play betekent. Dit 
jaar doet een kwart van de scholen mee, als gemeente vinden 
we het belangrijk dat alle scholen mee doen over 2 jaar. Daar 
willen we veel geld en energie in steken.”  Volgens de kinderen 
mag het over 2 jaar met de Olympische Zomerspelen weer 
georganiseerd worden. Ilayda uit groep 8 van de Mozaïek: 
‘“Met het programma van de Ultieme Atleet leer je hoe je 
sportief kunt zijn. Deze Winterspelen op De Scheg vinden 
we heel leuk.” Benthe uit groep 6/7 van de Panta Rhei vertelt 
wat ze geleerd heeft van de Ultieme Atleet: “Fair Play, eerlijk 
zijn, heel sportief zijn enzo. Ik vind het schaatsen het leukste 
onderdeel van vandaag!”

VEEL KINDEREN HEBBEN NOG 
NOOIT GESCHAATST

MW. M.J.G. DE JAGER - STEGEMAN

“ “
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SAMENWERKING SPORTSERVICE 
OVERIJSSEL, GEMEENTE 
DEVENTER EN SPORTBEDRIJF 
DEVENTER BEZEGELD
Op donderdag 13 maart 2014 hebben directeur 
Hack Goettsch van Sportservice Overijssel, 
wethouder Margriet de Jager van de gemeente 
Deventer en directeur Aschwin Lankwarden 
van Sportbedrijf Deventer een convenant voor 
een viertal provinciale projecten getekend. De 
projecten Hands on Sport, Actief Betrokken 
Club, Wij(k) Lekker Fit en Regionale 
Sportcoach Aangepast Sporten maken deel 
uit van het convenant. Een activeringsgroep 
van Cambio is gestart met het project ‘Hands 
on Sport’ waarbij deelnemers met een afstand 
tot de arbeidsmarkt door middel van werken 
en sporten letterlijk en figuurlijk in beweging 
komen.

“Ik ben blij dat ik deze mogelijkheid heb 
gekregen. Naast het werken ook te kunnen 
sporten is goed voor mij. Samen met mijn 
trainer heb ik als doel gesteld mee te doen aan 
de IJsselloop”, beaamde een deelnemer tijdens 
een training bij Atletiekvereniging Daventria. 

SPORTIEF DEVENTER EVENT
Op woensdag 23 april stond marktplein De 
Brink in het teken van het Sportief Deventer 
Event. Verenigingen en sportclubs uit Deventer 
verzorgden workshops en demonstraties om 
bezoekers kennis te laten maken met het 
sportaanbod in Deventer. Ook spelers van Go 
Ahead Eagles lieten hun talent zien! Tijdens dit 
evenement werd het sportcarrousel gelanceerd. 
Bezoekers met een beperking konden 
kennismaken met aangepast sporten in de 
vorm van atletiek, judo, voetbal, gymnastiek, 
wielrennen, tafeltennis, zwemmen en korfbal. 

IK BEN BLIJ DAT IK 
DEZE MOGELIJKHEID 

HEB GEKREGEN
“ “
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KONINGSSPELEN BIJ DE SCHEG 
GEOPEND DOOR WAMMES
Op vrijdag 25 april 2014 stond Sport- en 
Belevingscentrum De Scheg in Deventer in het 
teken van de Koningsspelen. Topturner Jeffrey 
Wammes opende het sportevenement met 
een gezamenlijke warming-up voor ruim 2000 
leerlingen en begeleiders van basisscholen uit 
Deventer.

GROLSCH LEKKERDER BIER 
CERTIFICAAT
Vrijdag 9 mei 2014 heeft De Scheg het 
Grolsch Lekkerder Bier certificaat in 
ontvangst genomen. Een geweldige prestatie! 
Verkoopdirecteur Edwin Blom: “Grolsch wil 
graag dat ondernemers weer over bier praten 
en kwaliteit daarbij als uitgangspunt hanteren. 
De toewijding en het vakmanschap waarmee 
wij ons bier brouwen, zien we graag terug in 
de horeca.” 

De horeca van De Scheg heeft het ‘Lekkerder 
Bier’ programma met succes volbracht en heeft 
daarmee het certificaat en gevelbord mogen 
ontvangen. 

GROLSCH WIL GRAAG 
DAT ONDERNEMERS 

ZOALS DE SCHEG WEER 
OVER BIER PRATEN

EDWIN BLOM

“

“
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SAMENWERKING SALLAND 
ZORGVERZEKERINGEN EN 
SPORTBEDRIJF DEVENTER
Salland Zorgverzekeringen en Sportbedrijf 
Deventer gaan een intensieve samenwerking 
aan. Beide partijen vinden elkaar in de 
ambitie om Deventer en de omliggende 
regio letterlijk in beweging te brengen. In 
het verleden werd er al samengewerkt aan 
een activiteitenkalender en in verschillende 
programma’s voor kinderen met overgewicht. 
Nu wordt die samenwerking geïntensiveerd. 
Op maandag 12 mei 2014 hebben beide 
bedrijven het samenwerkingscontract 
getekend voor de komende jaren. 

45e SALLAND 
ZORGVERZEKERINGEN 
ZWEM4DAAGSE
Ruim 900 deelnemers zwommen mee met de 
45e Salland Zorgverzekeringen Zwem4daagse 
in het Borgelerbad in Deventer. Onder de 
deelnemers waren vier fanatiekelingen die voor 
de 45e keer deelnamen aan dit zwemevent. 
Deelneemster Henny Stokebrand stond 
op haar 13e jaar aan de start van de eerste 
Zwem4daagse in Deventer en van Nederland 
en zwom afgelopen jaar voor de 45e keer mee. 
Sportbedrijf Deventer vindt dit een unieke 
prestatie en heeft met Henny gesproken. 

“Ik vind de Zwem4daagse een leuk 
evenement en zolang ik het kan 
volhouden doe ik mee. Door te zwemmen 
blijf ik fit”.  

SAMEN GAAN WE 
VOOR EEN GEZOND 

SALLAND

“ “
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NIEUWE WEBSITE
Op dinsdag 1 juli was het zover, de lancering 
van de nieuwe websites voor Sportbedrijf 
Deventer, Borgelerbad, De Scheg en Sportief 
Deventer! Met een frisse look en feel dragen 
de websites bij aan een overzichtelijke 
informatievoorziening zodat wij onze gasten 
optimaal kunnen informeren. 

GROOT ONDERHOUD 
ZWEMBADEN DE SCHEG
Tijdens het groot onderhoud van de zwem-
baden De Scheg zijn de kleedaccommodaties 
en het sanitair gerenoveerd, vond er onderhoud 
aan de technische installaties en de attracties 
plaats, is het tegelwerk waarnodig hersteld 
en voor een grondige dieptereiniging zijn uit 
enkele zwembassins het water weggepompt. 
Met onder andere samenwerkingspartner 
WDW Ontwikkelend Beheer en Asito is het 
groot onderhoud uitgevoerd.
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LANDELIJKE LANCERING 
MOBIEZ
Donderdag 18 september stond De Scheg in 
het teken van de landelijke lancering van het 
MobieZ concept. Beweegexperts vanuit het 
hele land reisden af naar Deventer om met 
eigen ogen te zien en te discussiëren over wat 
het innovatieve concept MobieZ kan betekenen 
voor de toekomst van het beweegonderwijs. 
Nijha ontwikkelde, in samenwerking met 
Sportbedrijf Deventer, het MobieZ concept. 
Een uniek, uitgekiend en eigentijds sport- en 
spelconcept.

www.mobiez.nl

STEFAN GROOTHUIS OPENT 
SCHAATSSEIZOEN
Olympisch kampioen Stefan Groothuis heeft 
zaterdagmiddag het schaatsseizoen geopend. 
Groothuis ging voorop toen tientallen mensen 
het eerste rondje van het nieuwe seizoen 
schaatsten. Groothuis moest echter al snel 
weer van het ijs om zijn houten evenbeeld 
te onthullen. Na overleg werd besloten 
om het beeld bij De Scheg neer te zetten, 
volgens Groothuis een prima plek. “Ooit ben 
ik hier begonnen met schaatsen, dit voelt als 
thuiskomen.’’ 

OOIT BEN IK HIER 
BEGONNEN MET 

SCHAATSEN
STEFAN GROOTHUIS

“ “
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VIGNET GEZONDE SCHOOL
Vier basisscholen in Deventer hebben in 
2014 het landelijk Vignet Gezonde School 
ontvangen. Een erkenning voor scholen die de 
gezondheid van leerlingen verbeteren. De vier 
scholen werken samen met GGD IJsselland en 
een combinatiefunctionaris van Sportbedrijf 
Deventer.  

FITSTE VAN DEVENTER 
In 2014 gaf wethouder Jan Jaap Kolkman 
(PvdA) het startschot voor de Fitste van 
Deventer 2014. Tom Wagemans trotseert 
als snelste in een tijd van 33 minuten en 57 
seconden alle hindernissen en mag zich een jaar 
lang De Fitste van Deventer noemen. 
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BUURMAN & BUURMAN BIJ 
DE SCHEG
Tijdens de herfstvakantie kwamen de karakters 
Pat en Mat, beter bekend als Buurman & 
Buurman, een feestje geven in de sporthal van 
De Scheg. Tientallen kinderen dansten mee met 
de gangmakers om vervolgens met hun idolen 
op de foto te gaan. 

IJSSELCUP IN DEVENTER
Op de warmste 18 oktober ooit gemeten heeft 
Ronald Mulder tijdens de IJsselcup bewezen 
in uitstekende vorm te verkeren. De schaatser 
van Team Beslist.nl reed tijdens zijn tweede 500 
meter voor de Holland Cup op de kunstijsbaan 
van Sport- en Belevingscentrum De Scheg in 
Deventer het 1 jaar oude baanrecord uit de 
boeken met een tijd van 35,06. De Scheg is 
hierdoor de tweede snelste kunstijsbaan van 
Nederland. 
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LANDELIJKE SPORTSUBSIDIE 
BEDRIJFSSPORT VAN START
Maar liefst negen Deventer sportverenigingen 
in de gemeente Deventer maken onderdeel uit 
van de landelijke bedrijfssport subsidie. Een 
programma gericht op het bedrijfsleven om 
werknemers te stimuleren meer te bewegen.

OPNAMES RTL WINTERTIJD
In november zijn er opnames gemaakt in 
het zwemparadijs door RTL Wintertijd. Een 
Winterlifestylemagazine waarin Sanne Heijen 
en Arno Raymakers stad en land afreizen op 
zoek naar tips en trends om dit jaargetijde 
spannender, leuker, gezonder, gemakkelijke, 
veiliger of feestelijker te maken. Deze beelden 
zijn op 14 december uitgezonden op RTL4.

TURKSE PRESIDENTIËLE 
VERKIEZINGEN
Van 31 juli t/m 3 augustus 2014 koos Turkije 
een nieuwe president. Turken in het buitenland 
mochten voor het eerst ook hun stem uitbrengen. 
De Turkse overheid had De Scheg in Deventer en 
Ahoy in Rotterdam aangewezen als stemlocaties.

Bekijk het filmpje
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https://youtu.be/i-HgPXubGWU
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ZWEMPARADIJS DE SCHEG STAAT ALS 3E GENOTEERD 
IN DE TOP 10 VAN BEST BEZOCHTE UITJES VAN 2014 

OP DE WEBSITE DAGJEWEG.NL. 

DE SCHEG ALS 3e

IN DE TOP 10



SPORTBEDRIJF DEVENTER 
OP SOCIAL MEDIA

FOLLOW US
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https://www.facebook.com/DeScheg
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https://www.youtube.com/channel/UC6Pc6MOK8BLBujme_DOb_Gg


DEVENTER 
SPORTVERKIEZING
2014
VRIJDAG 
16   JANUARI    
2015 
20.00 UUR
DEVENTER 
SCHOUWBURG

WWW.SPORTBEDRIJFDEVENTER.NL/SPORTVERKIEZING

START 
SCHAATSSEIZOEN 

2014-2015 BIJ 
DE SCHEG! 

www.descheg.nl

De Scheg,  Piet 

van Donkplein 1, 

DeventerAlle ingeleverde appels en eieren komen ten goede van De Voedselbank.

20-24 FEB ‘14

DE SCHEG
SNEEUW OP 
DE HELLING!SNEEUW OP 
DE HELLING!SNEEUW OP 
DE HELLING!

H O O F D S P O N S O R

SNEEUWOPDEHELLING.NL

Online kaartverkoop via:
www.descheg.nl 

SHOW 
30 MIN.
EN MEET 

& GREET

© Patmat.

30 JUNI T/M 4 JULI 2014

www.sportbedrijfdeventer.nl/zwem4daagse

VOORVERKOOP 
START 9 JUNI 2014

KLANTEN VAN 
SALLAND ZORG-
VERZEKERINGEN 
ONTVANGEN IN DE 
VOORVERKOOP EEN 
FIKSE KORTING!

hoofdsponsor

45e

ZWEM MEE EN 
VERDIEN EEN 

MEDAILLE!

21 APRIL 2014  10.00 TOT 17.00 UUR

FEESTELIJKE OPENING 
SPEELPARADIJS 

DE SCHEG IN DEVENTER
Gratis entree op 2e Paasdag!

Kidsbios | BumperZ | Spring- en luchtkussens | 
Skelterbaan | Kinderspeelhoek met terras |   
Spannende waterattracties | En veel meer…

www.descheg.nl/speelparadijs

CAMPAGNES 2014
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Naast de gerealiseerde prestaties en maatschappelijke 
waarden die we in dit jaarverslag presenteren, zijn we 
trots dat we het jaar 2014 ook financieel goed afsluiten 
met een positief resultaat van € 166.829,-. Dit resultaat 
komt ten gunste van het eigen vermogen en draagt bij 
aan onze doelstelling om de komende jaren een gezonde 
weerstandspositie te realiseren. De winstprognose 
is behaald en de omzet is gestegen, ondanks de 
bezuinigingsopgave vanuit de gemeente Deventer.

De toename van de omzet kent verschillende oorzaken. De 
exploitatie van de horeca levert wederom een prima resultaat en 
zowel bij het zwemparadijs Blue Lagoon, de kunstijsbaan als het 
Borgelerbad zijn de bezoekersaantallen hoger dan voorgaande 
jaren. De subsidies zijn in overeenstemming met de begroting, 
met uitzondering van een aantal  projectsubsidies. Zo is er in 
2014 een start gemaakt met projecten als Wij(k) Lekker Fit, 
Aangepast Sporten en de Euroregeling. Tegenover de toename 
van omzet staat een kleine verhoging van de personeelskosten. 
De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de uitbreiding van een 
aantal fte en de toename van de werkgeverlast op pensioenen en 
sociale verzekeringswetten. Daarnaast zien we een daling in de 
energiekosten als effect op de duurzaamheidmaatregelen. 

De effecten van de bezuinigingen binnen onderwijs vanaf 2016 
worden medio 2015 duidelijk, welke mogelijk noodzakelijke 
consequenties voor de organisatie tot gevolg hebben. In 

samenwerking met de aandeelhouder worden daarnaast nieuwe 
afspraken gemaakt omtrent de liquiditeitspositie van Sportbedrijf 
Deventer. Aansluitend op het nieuwe sportbeleid is er in het 
vernieuwde strategisch beleid van Sportbedrijf Deventer aandacht 
voor een begroting in meerjarenperspectief, waarmee door 
vernieuwde afspraken ook de zwakke liquiditeitspositie kan 
worden versterkt.

Sportbedrijf Deventer wil voorop blijven lopen en ziet voor de 
toekomst dan ook voldoende kansen om de omzet vanuit de 
markt te laten groeien. Het management is in staat om op de 
ingeslagen weg verder te gaan en kan waar nodig rekenen op 
coaching en ondersteuning om ook de komende jaren groei te 
kunnen bewerkstellingen.

Lokale samenwerking staat centraal bij het nieuwe sportbeleid 
en we zien kansen om sport en bewegen als middel in te zetten 
voor een groot aantal maatschappelijke vraagstukken binnen 
het gemeentelijk beleid. We vertrouwen erop onze rol ook de 
komende jaren te kunnen blijven uitoefenen. Naast de lokale 
samenwerking zien we ook op regionaal niveau kansen voor de 
onderneming. Intergemeentelijke samenwerking of regionale 
vraagstukken op het gebied van beheer en exploitatie van 
maatschappelijk vastgoed of de uitvoering van maatschappelijke 
programma’s is voor Sportbedrijf Deventer een uitgangspunt voor 
nadere verkenning.

ONZE FINANCIËN OP EEN RIJ

WE ZIEN KANSEN OM SPORT EN BEWEGEN ALS MIDDEL IN 
TE ZETTEN VOOR EEN GROOT AANTAL MAATSCHAPPELIJKE 

VRAAGSTUKKEN BINNEN HET GEMEENTELIJK BELEID 
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ACTIVA 2014 2013
VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen  € 15.297.005   € 15.760.098 
Machines en installaties  € 2.967.928   € 2.571.432 
Andere vaste bedrijfsmiddelen  € 593.231    € 580.117 
Activa in uitvoering  € 1.149.494    € 35.787  

€ 20.007.658 € 18.947.434

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden € 13.412 € 14.387
Vorderingen
Debiteuren  € 343.220    € 394.785 
Belastingen en premies  € 293.444    € 78.038
Overige vorderingen  € 60.699    € 53.396 

€ 697.363 € 526.219

LIQUIDE MIDDELEN € 188.467 € 235.911

TOTAAL ACTIVA € 20.906.900 € 19.723.951

PASSIVA 2014 2013
EIGEN VERMOGEN
Gestort en opgevraagd kapitaal  € 90.756       € 90.756 

Algemene reserves € 110.733 € -13.247
Resultaat boekjaar € 166.829 € 123.980

€ 368.318 € 77.509

VOORZIENINGEN
Voorziening groot onderhoud  € 78.020 € 457.028 
Voorziening personele verplichtingen  € 44.000   € 27.565 

€ 122.020 € 484.593

LANGLOPENDE SCHULDEN
Leningen gemeente Deventer  € 12.570.237 € 13.950.305   
Lening energiefonds  € 1.114.296     
Kapitaalverstrekking gemeente Deventer € 93.898 € 105.633

€ 13.778.431 € 14.055.938

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren  € 2.451.149    € 1.442.321 
Aflossingsverplichting langlopende schulden  € 2.477.507  € 2.189.459  
Belastingen en premies sociale verzekeringen  € 244.059    € 226.267 
Overige schulden  € 1.465.416  € 1.123.884  

€ 6.638.131 € 4.981.931

TOTAAL PASSIVA € 20.906.900 € 19.723.951

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (VOOR BESTEMMING VAN HET RESULTAAT)
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2014 2013

NETTO OMZET  € 5.193.248    € 4.962.691 

Exploitatiesubsidie  € 4.291.617    € 4.297.686  
Project subsidies € 917.651  € 622.795 
Overige bedrijfsopbrengsten          € 155.331 € 181.118
Som der bedrijfsopbrengsten  € 10.557.847  € 10.064.290

Personeelskosten  € 4.960.526  € 4.713.528
Afschrijvingen materiële vaste activa  € 871.821  € 1.034.198
Overige bedrijfskosten  € 3.831.958  € 3.440.421

 € -9.664.305  € -9.188.147

BEDRIJFSRESULTAAT  € 893.542  € 876.143
Rentebaten  € 12.650    € 15.639  
Rentelasten  € -739.363    € -767.802 

 € -726.713  € -752.163

RESULTAAT € 166.829 € 123.980

WINST- EN VERLIESREKENING 2014
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VOOR EEN 
GEZONDE TOEKOMST

In 2014 is door de gemeente Deventer het traject 
opgestart om te komen tot een nieuw sportbeleid wat 
naar verwachting medio 2015 vastgesteld wordt door de 
gemeenteraad. Hierin wordt aangegeven waar de gemeente 
voor staat als het gaat om sport- en bewegen. Het beleid 
is mede tot stand gekomen met behulp van Sportbedrijf 
Deventer, maar ook verenigingen, scholen, andere 
professionals en inwoners hebben hun adviezen en input 
gegeven. Samen werken we aan een sportief Deventer, 
waarbij we nadrukkelijk aansluiten bij het Meedoen-beleid 
van de gemeente Deventer. Het nieuwe sportbeleid vormt 
de kapstok voor het strategisch beleid van Sportbedrijf 
Deventer voor de komende vier jaren. Hierdoor kunnen 
afstemmingen en prestatieafspraken beter en meer 
zichtbaar gekoppeld worden. Dit ook naar aanleiding van 
het rapport van de rekenkamercommissie in 2013. 

Ondanks dat Sportbedrijf Deventer 2014 winstgevend heeft 
afgesloten en dat de meeste bedrijfsonderdelen en projecten 
stijgende bezoekersaantallen, deelnemers en omzetten hebben 
laten zien, staat het succes onder druk. Ook de komende jaren 
krijgt onze organisatie te maken met zware bezuinigingen die het 

bedrijf direct raken. Bezuinigingen binnen het onderwijs (door 
het afschaffen van combinatiefuncties) vanaf 2016 hebben grote 
invloed op de ingezette programmering van  Sportbedrijf Deventer 
in wijken, bij scholen en voor sportverenigingen. Waar de reeds 
ingeboekte en doorgevoerde bezuinigingen uit ‘Kwestie van 
Kiezen 2013’ de bedrijfsvoering onder druk zette, zullen de nieuwe 
bezuinigingen binnen onderwijs de organisatie hard raken in het 
kader van werkgelegenheid en programmering voor kwetsbare 
doelgroepen in de samenleving.

Toch ziet Sportbedrijf Deventer een gezonde toekomst tegemoet 
voor de inwoners van de gemeente, voor haar gasten, maar 
ook voor de eigen organisatie en medewerkers. Het strategisch 
beleid van Sportbedrijf Deventer van de laatste jaren begint haar 
vruchten af te werpen, waardoor er synergie ontstaat bij projecten, 
externe samenwerkingen en tussen afdelingen. De innovatie 
lijkt te resulteren in stijgende omzetten en bezoekersaantallen. 
In 2015 zijn evenementen een steeds belangrijker podium 
en communicatiemedium voor de sport. Vernieuwende en 
aanvullende concepten en evenementen zoals elektrisch 
driftkarten, Mobiez, Sneeuwhelling, Koningsspelen, Fitste van 
Deventer zijn in staat de gast uit te dagen langer te blijven, vaker 
terug te komen en meer te beleven en te bewegen.  Dit alles 
vanuit een missie en een visie waarbij gastgerichtheid centraal 
staat. De komende jaren kan Sportbedrijf Deventer zich daarmee 
onderscheiden. 

In het jaar 2015 wordt een medewerkerstevredenheidsonderzoek 
gehouden onder alle medewerkers in dienst van Sportbedrijf 
Deventer. Dit onderzoek wordt afgenomen door de gemeente 
Deventer en vindt structureel eens in de vier jaren plaats. Het 
is voor Sportbedrijf Deventer een belangrijke tussenmeting. 

Binnen het strategisch beleid van Sportbedrijf Deventer 
worden medewerkers als één van de belangrijkste stakeholders 
beschreven, waarbij de organisatie streeft naar een hoge mate 
van tevredenheid. De conclusies en belangrijkste uitkomsten 
geven Sportbedrijf Deventer een duidelijk beeld van de huidige 
tevredenheid en aanknopingspunten voor verbetering, welke in 
2015 concreet in jaarplannen verwerkt worden. 

Sportbedrijf Deventer staat ook de komende jaren voor Beleving 
in Beweging, waarbij de medewerkers en de samenwerking met 
andere stakeholders en professionals het verschil maken. 

DE INNOVATIE LIJKT TE RESULTEREN IN STIJGENDE 
OMZETTEN EN BEZOEKERSAANTALLEN
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