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EEN BEWOGEN JAAR

2020 MAART

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

12 MAART
Sport (evenementen) met meer dan 
100 bezoekers worden afgelast. Al 
het voetbal in NL komt stil te liggen, 
Geen wedstrijden meer voor profs 
en amateurs.

29 september
Publiek is niet toegestaan, 
sportkantines sluiten.

15 MAART
Alle sportaccommodaties 
zowel binnen als buiten 
gesloten.

23 MAART
Evenementen verboden.

21  APRIL
Kinderen tot 12 jaar mogen 
in teamverband buiten 
sporten. Kinderen tot 18 jaar 
dienen 1,5 meter afstand te 
houden.

11 MEI
Volwassenen mogen buiten 
sporten op 1,5 meter afstand 
van elkaar.

11 MEI
Zwembaden geopend voor ABC-
zwemles, banenzwemmen en 
aquasport.

07 JUNI
Recreatief zwemmen 
voor kinderen tot 18 
mogelijk.

01 JUNI 
1,5 meter afstand voor 
jongeren van 13 t/m 
18 jaar vervalt.

01 JULI 
Versoepelingen: alle binnen- en 
buitensportaccommodaties en 
sportkantines weer open.

Kinderen tot 18 jaar hoeven geen 
afstand tot elkaar te houden 
tijdens sportactiviteiten. 1,5 
meter regel geldt voor en na het 
sporten voor sporters vanaf 18 
jaar.

15 oktober
Sporters tot 18 jaar mogen op 1,5 
meter sporten. Max 4 personen, 
op de eigen club, kleedkamers 
gesloten en geen wedstrijden. 

In binnensportaccommodaties 
max 30 volwassenen per ruimte.

Bezoek zwembad en ijsbaan of 
deelname aan sportactiviteiten 
alleen mogelijk na reservering & 
registratie vooraf.

04 november
· Zwembaden zijn volledig gesloten;
·  Sportbeoefening is alleen toegestaan individueel of 
   in teamverband met niet meer dan 2 personen.      
   Sportwedstrijden en groepslessen worden verboden;
·  Uitgezonderd zijn sporters in instellingen voor topsport,      
   voetballers van de Eredivisie en Eerste Divisie en            
   personen tot 18 jaar die sport beoefenen op de eigen club.
·  Voor alle sportwedstrijden en -trainingen geldt een                                   
   verbod op de aanwezigheid van publiek.
·  In sportaccommodaties worden douches en kleedkamers      
   gesloten.

19 november
Zwembaden openen de deuren. Max 30 volwassenen per 
ruimte, vooraf reserveren verplicht.

14 december 
· Binnensportaccommodaties   
  sluiten.
· Buiten kan onder voorwaarden  
  wel gesport worden.
· Volwassenen vanaf 18 jaar    
  sporten alleen of met zijn tweeën,  
  en alleen buiten.
· Kinderen en jongeren tot en met 
  17 jaar hoeven tijdens het sporten  
  onderling geen 1,5 meter afstand    
  te houden, geen wedstrijden  
  tegen sporters van andere      
  verenigingen.
· Voor een select aantal topsporters  
  met een zogeheten A-Status gelden  
  sterk geclausuleerde voorwaarden.

Januari

februari

01 Januari
Alle sportaccommodaties 
binnen en buiten geopend 
voor jong en oud.

11 MEI
Vanuit het NOC * NSF 
verschijnen sportprotocollen 
voor sportverenigingen.



VAN DE
 DIRECTIE

2020: Een zeer uitdagend jaar
In 2020 startte Alkmaar Sport 
bruisend van ambities, vol plannen en 
samenwerkingsprojecten en met mooie 
activiteiten en evenementen op de agenda. 
Vanaf maart stond de wereld echter op zijn 
kop door de coronapandemie met gedwongen 
sluiting van sportaccommodaties tot gevolg. 

Flexibiliteit en creativiteit
Onze organisatie denkt in mogelijkheden; wij 
bedenken en organiseren activiteiten die nog 
wél mogelijk zijn. Van online beweeglessen 
Senioritijd voor ouderen en online 
ochtendgymnastiek door vakleerkrachten tot 
webinars en digitale sportkenniscafés voor 
verenigingen en heel veel buitenactiviteiten 
op sportaccommodaties, pleinen, velden en bij 
scholen.

De sluiting van sportlocaties werd 
aangepakt voor extra onderhoud van onze 
accommodaties en velden. Met name aan 
zwembad Hoornse Vaart is groot onderhoud 
gepleegd. De Meent werd het gehele 
zomerseizoen ingezet als testlocatie voor 
het coronavirus. Medewerkers werkten thuis, 
gingen overleggen via Teams, werden ingezet 
voor schoonmaak van sportaccommodaties 
en materiaalbergingen en gingen aan de slag 
op plekken waar tijdelijk extra personeel nodig 
was. Ondanks het werken op afstand zijn alle 
collega’s heel betrokken gebleven. Steeds werd 
er razendsnel ingespeeld op de actualiteit en 
nieuwe maatregelen. Geplande evenementen 
en activiteiten werden aangepast, naar buiten 
verplaatst of geannuleerd. 

Vincent Thijssen
algemeen directeur
Alkmaar Sport N.V.

Het is mooi om te zien dat we niet alleen in 
goede, maar ook in moeilijke tijden in staat zijn 
te doen waar we voor staan namelijk: zoveel 
mogelijk mensen laten sporten en bewegen. 

Raad van Advies
Begin 2020 is de aanstelling van de nieuwe 
Raad van Advies officieel bekrachtigd. De Raad 
bestaat uit vier professionals die Alkmaar Sport 
gaan ondersteunen in de verdere ontwikkeling 
naar een sterke sportaanbieder in de regio. 

Holland Sport
In 2020 is een aanbesteding gewonnen: 
de exploitatie en het onderhoud van 13 
binnensportaccommodaties in Castricum en 
Heiloo. Hiermee bedient Holland Sport alle 
BUCH-gemeenten met sport. Daarnaast is de 
nieuwbouw van sportcomplex en zwembad De 
Beeck in Bergen gestart en sorteren we nu al 
voor op ingebruikname in 2022.

Verandering sportlandschap 
2020 is een uitdagend jaar geweest. 2021 
wordt bij de geldende coronamaatregelen 
een ongekend zwaar jaar. Maar ook een jaar 
dat wij als organisatie met veel energie, 
motivatie en inspiratie tegemoet treden. 
Het sportlandschap is in beweging en zal 
ongetwijfeld (blijvend) veranderen. Alkmaar 
Sport heeft de ambitie daar het voortouw 
in te nemen met de organisatie van meer 
buitensportactiviteiten en thema’s als gezond 
leven. 

2021, wij zijn er klaar voor! 



Gratis pleinactiviteiten

Onderhoud en renovatie tijdens lockdown en zomerstop

Doortrappen duo fietstocht

Family Picnic Outdoorpark Alkmaar

Trainen op ijsbaan De Meent

Avond4daagse 
Home Edition

ABC - Zwemles

5 verschillende sporten tijdens SportXperience

Streetwise Cup

Sport Vitaal Outdoor 50+

Onderhoud installatie 

zwembad Hoornse Vaart

Sportnite, Alkmaarse sportzaal omgetoverd tot nerf arena

Teststraat De Meent

Zomer activiteiten

Vampierun in Oudorp

Sportregisseurs in de buitengebieden

Ook in moeilijke tijden doet Alkmaar Sport 

waar zij voor staat, mensen in beweging brengen. 

Zomerprogamma Outdoorpark Alkmaar



SPORT
SERVICE SPORTSERVICE

De afdeling Sportservice van Alkmaar Sport activeert 
de inwoners van Alkmaar om in beweging te komen. 
Dit doet zij op de scholen en in de wijken, maar ook 
door de organisatie van recreatieve evenementen en 
activiteiten. Zij richt zich hierbij op alle doelgroepen, 
van jong tot oud. Met de uitvoer van het programma 
aan beweegactiviteiten geeft Alkmaar Sport invulling 
aan het sport- en beweegbeleid van de gemeente 
Alkmaar. Concrete afspraken hierover liggen 
vast in het prestatieplan en productenboek dat in 
samenspraak met de gemeente is vastgesteld. 

2020 was een bewogen jaar, waar het team 
door de coronapandemie gedwongen werd op 
andere manieren te werk te gaan, om zo alsnog 
de beweegdoelstellingen te realiseren. Dit heeft 
geresulteerd in een jaar vol vernieuwingen, zowel op 
het gebied van inzicht als activiteiten. 
 

Nieuwe evenementen

Sportregisseurs
Alkmaar is ingedeeld in 5 wijken waar de 3 
sportregisseurs actief zijn. Nieuw in 2020: 
De sportregisseur voor de buitengebieden 
Graft-de Rijp en Schermer.

2020 is het jaar geweest van nieuwe kansen en 
mogelijkheden. Zo ontstonden in Alkmaar de 
Vampierun, Sportnite, de Avond4daagse Home 
Edition en de KoningsHuisSpelen.

Verenigingsadvies

SPORT VITAAL
In 2020 omarmde Sport Vitaal de landelijke 
interventie Doortrappen, Veilig op de fiets. 
Ook startte zij het Balkon Bewegen tijdens 
de lockdown en zijn de buiten beweeglessen 
Outdoor 50+ opgestart.

Door de corona was de rol van 
verenigingsadviseur afgelopen jaar extra 
belangrijk. 95% van de sportaanbieders 
beoordeelde de berichtgeving van de 
verenigingsadviseur als ‘goed of zeer goed’ 
(bron: KTO). D.m.v. nieuwsbrieven, persoonlijk 
contact en social media zijn de verenigingen 
intensief geïnformeerd. 

Bewegingsonderwijs

Gezonde leefstijl
Er is meer nodig dan alleen bewegen om een 
gezonde leefstijl te hebben. In 2020 deelden 
we fruit uit tijdens activiteiten en werd er 
water geschonken. Ook introduceerden we het 
programma ‘zo blijf ik gezond en fit’ in het 
basisonderwijs.

Op 30 scholen verzorgt Alkmaar Sport 
de gymles. Op 20 scholen verzorgen de 
vakleerkrachten ook de tweede gymles. 
Dit aantal groeit gestaag.

Outdoorpark

Verenigingsondersteuning
Naast de verenigingsadviseur zijn 
verenigingscoaches en RTC trainers actief 
in Alkmaar. Zij ondersteunen in 2020 
verenigingen en investeren in breedtesport 
activiteiten en talentontwikkeling in 11 
verschillende takken van sport.

Met een nieuwe boogschietlocatie is het 
park in 2020 opgefrist en uitgebreid. Omdat 
mensen het in groepen buiten bewegen na 
de lockdown wél weer aandurven, is het 
programma-aanbod gemaximaliseerd.



Denken in mogelijkheden
De coronapandemie dwong 

Sportservice creatief en 
flexibel te denken. 

Zij verplaatste activiteiten 
naar buiten, splitste grote 

groepen op in kleinere, 
herhaalde het aanbod op 

verschillende momenten per 
dag en ontwikkelde nieuwe 

activiteiten. 



Sportcomplex 
de meent sportcomplex de meent

Sportcomplex De Meent is een multifunctioneel 
sportcomplex voor sportieve en zakelijke 
ontmoetingen. Naast de bekende ijsbaan De 
Meent beschikt het sportcomplex over vijf 
verschillende sportzalen en een topsporthal. Ook 
vind je hier paramedische ruimtes, winkelruimte, 
horeca, kantoorruimtes van Alkmaar Sport en 
vergaderruimtes. 

In de zomer van 2020 is het koelsysteem van de 
400-meterbaan opnieuw ingeregeld. Het ijs is en blijft 
een continue aandachtspunt. Waar in 2018 42% van 
de ondervraagde schaatsers tevreden was over de 
kwaliteit van het ijs, is dat in 2020 ruim 60%. 26% van 
de ondervraagden geeft aan de kwaliteit wisselend 
te beoordelen. IJsbaan De Meent scoorde in 2020 
een vol punt hoger dan in 2018 met 7,8 als gemiddeld 
cijfer.

evenementen

Bezoekers
De ijsbaan is in 2020 net zoals voorgaande jaren 
22 weken open geweest. Seizoen 2020/2021 is 
in oktober gestart met een aantal beperkingen, 
waaronder tijdssloten en een maximum aantal 
schaatsers op de baan. 

In 2020 heeft De Meent 136.225 schaatsers 
mogen ontvangen. Dit aantal is ondanks alle 
maatregelen vergeleken met de begrote 150.000 
niet slecht.

In de eerste maanden van het jaar, seizoen 
2019/2020, vonden diverse mooie evenementen 
plaats. 18 januari KNSB Cup Kunstschaatsen, 26 
januari DTC Duathlon, 8/9 februari KNSB Holland 
Cup 5, 9 februari KNSB Testdag Kunstschaatsen 
en 7 maart De 60 van de Weissensee.

Partners
In oktober 2020 heeft FDS Signmakers zich als 
partner aan de 400-meterbaan verbonden en een 
oranje beleving gecreëerd op de ijsbaan middels 
diverse visuals en uitingen. Autogroep Ursem 
Barten sponsorde de dweilmachine en op het 
middenterrein van de ijsbaan stonden drie auto’s 
beplakt met schaatsteksten.

Sinterklaasje zet je schaatsje
Ruim 400 kinderen hebben hun schaatsje 
versierd en ingeleverd bij De Meent, een groter 
succes dan ooit te voren. 

De schaatsjes zijn gevuld met cadeautjes en 
wat lekkers gesponsord door Decathlon, Albert 
Heijn De Hoef, Fortysix Sports, Bakkerij Mens, 
Schaatsschool InBalans en Freddy Fit, de 
mascotte van Alkmaar Sport.

Binnensporten
Vanaf 1 juli was binnensporten weer toegestaan. 
Met name de kunstschaatsers hebben hier 
gebruik van gemaakt en de hele zomer 
doorgetraind in de ijshal.

ICE Games
Ook dit jaar zijn de ICE Games aangeboden 
aan basisschoolleerlingen in de regio, door de 
maatregelen beperkter dan gewenst. De ICE 
Games worden mogelijk gemaakt door Rabobank 
Alkmaar e.o., Stadswerk 072 en Fortysix Sports.  



ALkmaarse
zwembaden Zwembad Hoornse Vaart

Zwembad Hoornse Vaart beschikt over een 
50-meterbad, 25-meterbad, golfslagbad, 
instructiebad, waterspeeltuin en een buitenbad. 
Zwembad Hoornse Vaart kenmerkt zich door 
ruime openingstijden, vriendelijke tarieven, 
goede zwemlessen en gratis animatie. Daarnaast 
wordt het unieke 50-meterbad niet alleen door 
zwemverenigingen als trainings- en wedstrijdlocatie 
gebruikt, maar zijn ook veel recreanten hier dagelijks 
te vinden voor hun zwemtraining.

Zwembad De Hout
Zwembad De Hout, gelegen in het zuidwesten 
van Alkmaar, biedt verschillende activiteiten 
zoals aquajoggen, banenzwemmen, ouder-
en-kindzwemmen, 50+ zwemmen, vroege 
vogelzwemmen, zwemmen voor gehandicapten, 
vrouwenzwemmen en zwemles. Een echt 
doelgroepenzwembad.

In de zwembaden was het in 2020 ‘hollen of stilstaan’. 
Tot drie keer toe sloten de zwembaden de deuren. 
In de periodes waarin zwemmen wel kon, is door 
creativiteit en flexibiliteit van het zwembadpersoneel 
heel veel mogelijk gemaakt. 

Schoonmaak en onderhoud

Bezoekers
Ondanks alle beperkingen hebben de 
zwembaden in totaal toch 280.000 
bezoekers kunnen ontvangen en heel veel 
kinderen en volwassenen zwemvaardig 
gemaakt. Er zijn maar liefst 464 A diploma’s, 
412 B diploma’s en 172 C diploma’s uitgereikt.

Tijdens eerste lockdown is Alkmaar Sport gelijk 
in actie gekomen. Het zwembadpersoneel werd 
ingeroosterd voor een grote schoonmaak 
van de baden. De afdeling Beheer & 
Onderhoud greep de kans om een variatie aan 
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren nu 
er water uit de baden gehaald kon worden.

keerwand

Eindelijk weer open
Vanaf maandag 11 mei mogen de 
zwembaden hun deuren weer openen. Na 
hard doorwerken is zwembad Hoornse 
Vaart het eerste zwembad in de regio dat 
haar deuren weer opent. In eerste instantie 
alleen voor zwemlessen, banenzwemmen en 
aquafitness en voorzien van een uitgebreid 
coronaprotocol. 

De keerwand van het 50-meterbad van 
zwembad Hoornse Vaart werd gedemonteerd 
voor renovatie. Na een renovatie van 
enkele maanden is de keerwand in juni weer 
teruggeplaatst in het bad.

Online reserveringssyteem

vakantielessen
Door sluiting van de zwembaden hebben 
veel zwemleskinderen een achterstand 
opgelopen. Zowel tijdens de zomervakantie 
als de herfstvakantie zijn extra vakantielessen 
aangeboden om de verloren tijd enigszins in te 
halen.

Als gevolg van een maximaal toegestaan 
aantal zwemmers per bad is een online 
reserveringssysteem opgezet. Vanaf de 
zomer is het alleen maar mogelijk om mee 
te doen met aquafitness lessen door vooraf 
te reserveren. Later geldt dit ook voor 
banenzwemmers in het 50-meterbad.

Klanttevredenheid

Livestream
Wanneer in de tweede helft van het jaar ouders 
niet meer welkom zijn op de tribunes tijdens de 
zwemlessen en het diplomazwemmen wordt 
het diplomazwemmen live uitgezonden op de 
Facebookpagina’s van de zwembaden.

Onze zwembaden werden in 2020 goed 
gewaardeerd. Zwembad De Hout krijgt van 
bezoekers een 8,1 als eindcijfer. 

Zwembad Hoornse Vaart komt 0,4 hoger 
uit dan in 2018 en ontvangt een 7,8.



Sportmanagement & Advies
Sport kent vele opgaven en vraagstukken. 
Beleidsmatig, maar ook op het uitvoerend vlak. 
Of het nu gaat om het ontwikkelen van een nieuw 
sportbeleid, het moderniseren van een sportcomplex 
met kunstgras of het bouwen en exploiteren van een 
nieuwe sporthal. 

Van het ontwikkelen van een sportvisie tot 
structurele uitvoering: Sportmanagement en Advies 
realiseert het hele proces, of -naar wens- delen 
daarvan. Zij creëert samen met haar partners een 
inspirerende beweegomgeving waar iedereen op zijn 
eigen niveau en naar eigen behoefte kan werken aan 
vitaliteit, conditie, plezier en ontspanning.

In 2020 is volop meegewerkt aan de grote 
sportopgaven binnen de gemeente Alkmaar. 

Sportmanagement

& advies Advies herinrichting

masterplan voetbal
Aan de projectleider van de gemeente Alkmaar 
zijn inhoudelijke adviezen verstrekt over de 
mogelijke verregaande samenwerking (fusie) 
tussen Alkmaarsche Boys en Jong Holland op 
één complex in de vorm van ruimtestudies, 
afstemming overleggen en planvorming.

Voor DSO korfbal ontwikkelde Alkmaar 
Sport verschillende herinrichtingsvarianten, 
realisatiebegrotingen en ontwerpen. Voor 
voetbalvereniging AFC is het dossier 
‘Verbeteren kleedkamer situatie’ voorbereid 
en aangeboden voor besluitvorming.

Ontwikkeling Olympiapark
Vanaf het voorjaar is zeer intensief met 
de programmamanager Olympiapark 
samengewerkt om de te ontwikkelen 
toekomstscenario’s voor het Sportpaleis uit 
te werken. Alkmaar Sport gaf beleidsadvies, 
stemde af met stakeholders en begeleidde 
de uitwerkingen. In december zijn de 
ontwikkelscenario’s in concept opgeleverd.

Kunstgrasveld met TPE korrel
Het kunstgrasveld bij Kolping Boys is 
vervangen door een kunstgrasveld met de 
hoogwaardige TPE korrel. Dit is het eerste 
veld in de regio Alkmaar dat is voorzien 
van deze nieuwe infill. Hiermee worden de 
onderhoudskosten t.o.v. kurk beperkt. De 
vervanging van het veld is door de lockdown 
naar voren gehaald en op een efficiënte en 
effectieve uitgevoerd.

Ontwikkelscenario
Met Celeritas korfbal/petanque en TC 
Daalmeer is een ontwikkelscenario uitgewerkt 
voor de toekomst. Voor kunstgras is de 
voorkoming van verspreiding van microplastics 
vertaald naar te nemen uitvoeringsstappen.



Beheer & Onderhoud
De afdeling Beheer & Onderhoud verzorgt voor 
de gemeente Alkmaar en Alkmaarse verenigingen 
het sporttechnisch beheer, beheer en onderhoud 
van sportvastgoed en sportvelden. Zij ondersteunt 
met advies op het gebied van sportaccommodaties 
en –velden en voert diverse projecten uit. Zij zet 
zich dagelijks in voor het beheer en onderhoud 
van binnen- en buitensportaccommodaties, zodat 
gebruikers in een veilige omgeving kunnen sporten.

Tijdens de eerste lockdown is door de afdeling 
Beheer & Onderhoud groot onderhoud uit het 
onderhoudsplan versneld uitgevoerd. Revisies van 
filters, installaties, pompen en de golfslagmachine in 
zwembad Hoornse Vaart waren bijvoorbeeld mogelijk 
nu er water uit de baden gehaald kon worden. Ook 
zijn in diverse gebouwen ventilatieaanpassingen 
uitgevoerd naar aanleiding van de corona-richtlijnen

Daarnaast stond 2020 voor Beheer & Onderhoud in 
het teken van vele duurzame innovaties.

Beheer &
Onderhoud

Zwembad Hoornse Vaart

Renovatie, nieuwbouw en voorbereiding
Bij SV De Rijp zijn het trainingsveld en c-veld 
gerenoveerd, net als de hekken, ballenvangers 
bestrating en beregeningsinstallatie. Bij AMHC 
is de berging verplaatst/herbouwd t.b.v. het 
fietspad op Olympiapark. Bij AFC’34 is de 
planning voor Olympiapark voorbereid en 
sportlocatie Viaanse Molen is geïnventariseerd 
t.b.v. de overname van het beheer en 
onderhoud.

Bij zwembad Hoornse Vaart is veel groot 
onderhoud gepleegd. Zo is onder andere de 
keerwand in het 50-meterbad gerenoveerd, 
zijn de zandfilter, installatie en pompen 
gereviseerd en is de golfslagmachine 
onderworpen aan een grote renovatie.

Outdoorpark Alkmaar
Rondom Outdoorpark Alkmaar zijn in 
verband met de veiligheid een aantal bomen 
gekapt en 38 nieuwe bomen herplant. 
Daarnaast is op het outdoorpark een nieuwe 
handboogschietaccommodatie gebouwd.

Natuurgrasvelden

VTA Controle
Er is een model, VTA (Visual Tree Assesment), 
ontworpen om bomenbeheer in een GIS 
systeem vast te leggen en van daaruit het 
onderhoud te sturen.

Mogelijkheden om het aantal speeluren op 
natuurgrasvelden te verhogen zijn in 2020 
onderzocht en getest. Kunstgrasvelden 
worden steeds duurder in aanleg en ook 
de onderhoudskosten nemen toe door de 
eisen op het gebied van milieu en veiligheid. 
Daarnaast groeit de groep sporters die liever 
op natuurgras speelt. 



Duurzaamheid
DUURZAAMHEID
Alkmaar Sport zet in op duurzaamheid. Samen met 
de gemeente Alkmaar, in opdracht van de gemeente 
Alkmaar en bij eigen projecten. Bij elke investering 
weegt duurzaamheid zwaar mee in de keuze voor het 
product of de leverancier. 

Ook bij uitvoering van projecten en bij de 
ontwikkeling van sportactiviteiten wordt gekeken 
naar duurzaamheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
inkoop van groene energie, gebruik van elektrische 
auto’s, toepassing van zonne-energie en gebruik van 
machines die werken op accu in plaats van fossiele 
brandstof.   

WKO De Meent

Zonparkeren
Op de parkeerplaats aan de zuidzijde van 
ijsbaan De Meent is een zonnecarport 
geplaatst voorzien van 858 zonnepanelen. 

De parkeerplaats functioneert drievoudig: 
voor parkeren, het opwekken van duurzame 
energie en opladen. De installatie wordt 
aangesloten op een Slim net (SMART GRID) en 
een grote opslag accu (200 kWh).

In 2020 is veel onderzoek gedaan in het kader 
van het verduurzamingsproject POCITYF, 
met name de ondergrondse WKO (Warmte 
Koude Opslag) bij De Meent. Deze WKO levert 
straks warmte of koude voor De Meent en 
omliggende buren. Voor de regeltechniek en 
de energiedistributie zijn conceptontwerpen 
gemaakt. 

CO2 footprint
Alkmaar Sport heeft haar CO2 footprint 
in kaart gebracht. Doel hiervan is vanuit de 
nulmeting te werken aan het verminderen 
van CO2 en zo een bijdrage te leveren 
aan het behalen van de afspraken in het 
klimaatakkoord.

Robotmaaier

Sportvelden
Aan de sportvelden in Alkmaar zijn 
aanpassingen verricht waarmee de 
verspreiding van microplastics en 
natuurvreemde materialen in het grondwater 
en de grond wordt voorkomen.

In het sportveldenonderhoud kiest Alkmaar 
Sport ervoor om de werking van de natuur te 
bevorderen en zo min mogelijk bewerkingen 
met grote machines uit te voeren. 

Daarnaast worden veel robotmaaiers ingezet. 
Deze stoten geen CO2 uit, worden opgeladen 
met zonnepanelen en ondersteunen de 
natuurlijke bemesting.



Sportpaleis
Sportpaleis ALKMAAR
Sportpaleis Alkmaar, de toplocatie voor een 
topprestatie. Baanwielrennen op de 250 meter 
baan is een unieke ervaring. Zonder versnelling 
en remmen deze kick beleven. Het Sportpaleis is 
gericht op de wielersport maar biedt daarnaast 
vele andere mogelijkheden. Van baanwielrennen en 
mountainbiking tot zaalsporten en evenementen, 
alles kan in Sportpaleis Alkmaar.

Naast wedstrijden om de Stayer Cup en Derny 
Cup vonden er in het Sportpaleis diverse 
introductieclinics voor beginners plaats. Ook tijdens 
teamuitjes voor bedrijven werden baanclinics 
georganiseerd om zo renners kennis te laten maken 
met het baanwielrennen. 

Daarnaast was het Sportpaleis de locatie voor 
schoolsport, sportactiviteiten van Alkmaar Sport, 
rommelmarkten en de jaarlijkse Studie Expo. 

Sportpaleis Alkmaar wordt geëxploiteerd door B.V. 
Sportpaleis.

Internationaal zaalvoetbaltoernooi

NK Stayeren
21 januari veroverde Reinier Honig zijn 8e 
nationale titel achter de motoren tijdens het 
NK Stayeren. Ronkende motoren en renners die 
200 ronden lang met hoge snelheden over de 
baan vlogen. Toeschouwers werden beloond met 
een mooie, snelle wedstrijd.

In februari vond een internationaal 
zaalvoetbaltoernooi plaats. De TFC IP 7th Indoor 
Eurocup 2020, een waar voetbalspektakel dat 
gratis toegankelijk was voor toeschouwers.

Nationale selectie

Introductieclinic Stayeren
17 oktober vond een Introductiemiddag Stayeren 
plaats onder leiding van René Kos (actief 
gangmaker en oud-wereldkampioen stayeren), 
bijgestaan door twee gangmakers en regerend 
Europees en Nederlands kampioen Reinier 
Honig. Licentiehouders uit de categorieën elite 
met of zonder contract, junioren, amateurs en 
sportklasse konden deelnemen.

De Nederlandse selectie heeft op het Alkmaarse 
hout de puntjes op de i gezet voor het WK 
Baanwielrennen in Berlijn.

Paralympische ploeg
Ook de Paralympische ploeg traint regelmatig 
in Sportpaleis Alkmaar. Tristan Banga, visueel 
beperkt Paralympisch en Wereldkampioen, 
reed hier met behulp van een 5G- techniek 
voor het eerst alléén in plaats van op de 
tandem over de baan. 



Holland 
Sport HollandSport

Holland Sport is partner voor exploitatie, beheer 
en onderhoud van sportaccommodaties en sport 
stimulerende activiteiten voor gemeenten buiten 
Alkmaar. Zij zorgt voor schone, veilige en goed 
onderhouden accommodaties om in te sporten én 
voor uitdagende activiteiten om aan mee te doen. In 
samenwerking met en ondersteund door bedrijven, 
verenigingen, scholen en gemeenten inspireert 
Holland Sport mensen in beweging te komen. 

Sinds 1 juli 2020 verzorgt Holland Sport de 
exploitatie van 10 gymzalen en 3 sporthallen in 
Castricum, Heiloo, Limmen en Akersloot. Na een 
0-meting voor het onderhoud aan deze complexen 
zijn in samenwerking met de buurtsportcoaches 
voor gebruikers sportieve kennismakingsdagen 
georganiseerd. 

In opdracht van de gemeente Bergen is de 
nieuwbouw van het in 2017 afgebrande sportcentrum 
De Beeck gestart. De restanten van het oude 
gebouw zijn gesloopt en in oktober 2020 zijn de 
bouwwerkzaamheden begonnen.

Zwemschool De Beeck Bergen 

Sportmanagement & Advies
Voor gemeente Enkhuizen zijn beleidsstukken 
voor de ontwikkeling van buitensportcomplexen 
opgeleverd. Ook is in die gemeente de bouw van 
een sporthal beleidsmatig, ontwerptechnisch en 
kostentechnisch voorbereid. Gemeente Opmeer 
gunde de voorbereiding, aanbesteding en 
aanlegbegeleiding van twee kunstgrasvelden aan 
Holland Sport. Dit project is gestart in september 
2020 en wordt zomer 2021 opgeleverd.

De Beeck biedt ABC-zwemles aan ongeveer 400 
kinderen per week. Tijdens de eerste lockdown 
werd contact gehouden met de zwemleskinderen 
via een zwembingo met filmpjes op social media 
waaraan kinderen enthousiast deelnamen.

Balkon bewegen

Diplomazwemmen een feestje
Toen familie niet meer bij het afzwemmen 
aanwezig mocht zijn, was dit bij zwemschool De 
Beeck Bergen via een livestream te volgen voor 
alle ouders en familieleden. Daarnaast ontvingen 
zij foto’s gemaakt door een van de instructeurs. 
Dit werd zeer goed ontvangen. Zo bleef het 
afzwemmen een feestje voor iedereen.

Het balkon bewegen/danslessen bij 
seniorencomplexen verzorgen was een mooi 
initiatief van de buurtsportcoaches in Heiloo en 
Bergen. Veel senioren zijn in beweging gebracht 
in een tijd dat ze bijna alleen maar thuis zaten.

Sportakkoord

Zomeractiviteiten
De zomeractiviteiten van de 
buurtsportcoaches waren zowel in Heiloo, 
Bergen als Uitgeest zeer succesvol met 
honderden kinderen die deelnamen aan en 
kennismaakten met allerlei verschillende 
sporten.

De lokale sportakkoorden zijn van start 
gegaan. Hierin vervullen de buurtsportcoaches 
een trekkersrol. Er staan mooie initiatieven 
op de planning waarin inwoners zelf inbreng 
hebben gehad en die ervoor zorgen dat zij weer 
meer mogelijkheden hebben om laagdrempelig 
in hun eigen omgeving te sporten en bewegen.

Sportveldenadviseur

Verenigingsadvies
De buursportcoaches hebben een sleutelrol 
vervuld in de ondersteuning en advies aan de 
sportverenigingen en sportaanbieders. Tijdens 
de eerste en tweede lockdown én tijdens het 
weer opstarten van de trainingen. Door middel 
van nieuwsbrieven en persoonlijk contact 
zijn de verenigingen geïnformeerd over de 
geldende regels en mogelijkheden.  

Holland Sport heeft naast het sportvelden 
beheer in de gemeente Bergen en de 
gemeente Uitgeest ook opdracht ontvangen 
vanuit onder meer de gemeente Opmeer, 
Wervershoof, Amsterdam en Texel voor advies, 
projectbegeleiding, keuringen en renovaties.



samenwerken
in sport

Maar dit doet Alkmaar Sport niet alleen…. Alkmaar Sport werkt samen met

Albert Heijn De Hoef
Albert Heijn Oudorp
Alkmaar Centraal
Alkmaar Marketing
Arko Sports Media
Autogroep Ursem Barten
Avond4daagse Nederland
AZ

Bakkerij Mens 

Centrum voor Jeugd & Gezin Alkmaar
Cruyff Foundation

Decathlon Alkmaar
Doortrappen

FDS Signmakers
Fortysix Sports

Gemeenten
Go Kids

Henry’s Groep
Horizon College

InHolland

Jeugdfonds Sport & Cultuur
JOGG Alkmaar

Kiddies Kinderopvang
Kidsproof
Klaar Mee - Loop Mee
Krajicek Foundation

LINK
Love not waste

MEE / De Wering

NOC*NSF

RAADHUIS Creative Agency
Rabobank Alkmaar e.o.
Reddingsbrigade
Regionale Training Centra
Rodi Media

Schaatsschool InBalans
Scholen Basis Onderwijs
Scholen Voortgezet Onderwijs
Schoolbesturen
SKOA Kinderopvang
Sociaal Werk Nederland
Sportaanbieders
Sportbonden
Sportverenigingen 
Sport-Z
Stadswerk 072
Start2Create
Straatgeluid

Trainers
Telefooncentrale, Ondernemerstuin, Ondernemerscentrale
Topsport Alkmaar
Turn-Over

Univé

Variopool
Verenigingscoaches
Vermaat
Verzorgingstehuizen

Wijkcentra en buurthuizen

Youth for Christ

En heel veel meer…
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