JAARVERSLAG

2021

19 DECEMBER

26 JUNI

· Binnensportaccommodaties 		
sluiten.
· Buiten kan onder voorwaarden
wel gesport worden.
· Volwassenen vanaf 18 jaar
houden 1,5 meter afstand.
· 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.
· Zwembaden geopend voor ABCzwemles tot 17.00 uur. Tonen van een
CTB voor begeleiders verplicht.
· Sportkantines zijn gesloten.

Wedstrijden zijn weer
toegestaan. Ook publiek is
weer welkom bij trainingen
en wedstrijden. De
mondkapjesplicht vervalt.

07 JUNI

· Sporten in groepsverband
toegestaan zowel binnen als
buiten.
· Tot 17 jaar zijn wedstrijden
toegestaan. Kleedkamers en
douches openen. In kantines
is een CTB verplicht.

OPNIEUW CORONAMAATREGELEN IN

2021

Januari
JANUARI

01 JANUARI

· Alle sportaccommodaties
binnen gesloten.

JUNI
JUNI

APRIL
APRIL

FEBRUARI
februari

MAART
MAART

3 MAART

Buitensporten tot 26 jaar mogelijk.

· Geen wedstrijden tegen
sporters van andere
verenigingen.

16 MAART

· 18+: Buitensporten met 2
personen, 1,5 meter afstand.
Geen groepslessen.

· Vanaf 27+ sporten in groepjes
van 4, 1.5 meter afstand.

· Geen publiek. Kantines &
kleedkamers gesloten.

16 MAART

· Buiten georganiseerd sporten
mogelijk.

Zwembaden openen voor ABCzwemles. Mondkapjes voor
volwassenen verplicht.

MEI
MEI
19 MEI

Zwembaden ook geopend voor
banenzwemmen naast ABCzwemles. Reserveren van een
tijdsslot is verplicht.

AUGUSTUS
JULI

OKTOBER
SEPTEMBER

25 SEPTEMBER

1,5 meter vervalt bij
sportkantines en voor
publiek. Het tonen van
een CTB is verplicht in
sportkantines.

DECEMBER
NOVEMBER
06 NOVEMBER

Tonen van CTB bij binnensportlocaties / zwembaden is
verplicht voor sporters en publiek vanaf 18 jaar.

28 NOVEMBER

· Zowel binnen- als buitensportcomplexen moeten de deuren
sluiten om 17.00 uur.
· Buiten mag met max. 4 personen tegelijk worden gesport.

2021: opnieuw coronamaatregelen

VAN DE
DIRECTIE

Ook 2021 was een jaar waarin we als gevolg van corona
met veel beperkende maatregelen te maken kregen.
Sluitingen, beperkte openstellingen, een avondlockdown,
een verplicht coronatoegangsbewijs en een
mondkapjesplicht, we hebben het allemaal meegemaakt.
Sportlessen in de buitenlucht
Tijdens de coronamaatregelen zijn mensen minder
gaan sporten en bewegen. Voor Alkmaar Sport de taak
om, ook als sportfaciliteiten gesloten zijn, sport en
bewegen te stimuleren en voor iedereen toegankelijk en
uitnodigend te maken. Dat is ook gelukt. Naast online
sportlessen en digitale webinars organiseerden we dit
jaar heel veel beweeg- en sportlessen in de buitenlucht.
Voor jong tot oud. Een trend die zich komende jaren zal
voortzetten.
In de kerstvakantie zijn we gestart met gratis Sport en
Spel in Outdoorpark Alkmaar. De eerste maanden van
2021 trok dit maar liefst 3.090 deelnemers.
In Alkmaar en in de Rijp hebben we vijf zogenaamde
Stoeptegelroutes uitgezet.
Sport Vitaal organiseert onder de naam Outdoor
50+ een variatie aan beweegactiviteiten buiten. En
de buurtsportcoaches van Holland Sport lanceerden
het concept: Break in je werkweek! Hierbij kunnen
werkenden tijdens lunchtijd gratis sporten bij diverse
sportaanbieders in het eigen dorp.

te besteden is aan sport en beweegactiviteiten
georganiseerd door of in samenwerking met Alkmaar
Sport. Werkgevers kunnen hun medewerkers een
vitale boost geven door hen een kaart kado te doen
en ze zo – na het thuiswerken en online vergaderen weer in beweging te brengen.
Alkmaar Sport zorgt niet alleen voor de vitaliteit
van de inwoners van Alkmaar en omgeving, maar
motiveert ook de medewerkers om in beweging te
komen. Per september 2021 hebben alle medewerkers
die in dienst zijn van Alkmaar Sport recht op een
persoonlijk vitaliteitsbudget.
Klaar voor 2022
In 2022 is de website van Alkmaar Sport totaal
vernieuwd. De splitsing tussen een deel voor inwoners
en een deel voor organisaties zorgt ervoor dat
informatie overzichtelijk blijft. Onze inzet voor een
vitale, gezonde samenleving staat centraal. Dit doen
we ook in samenwerking met stichting Sport-Z.
Behalve sportieve ambities hebben we voldoende
bedrijfsmatige ambities onder andere in het vervullen
van vacatures in de techniek en het zwembad. In
het kader van duurzaamheid – nu zeer actueel – het
besparen op energiegebruik, een schoner wagenpark
en het scheiden va nafval. Ook de realisatie van de
koude – warmte opslag is voor ons erg belangrijk.

Extra zwemlessen
We zijn er trots op dat we ondanks alle sluitingen
en beperkte openstellingen geen achterstanden
hebben opgelopen bij de zwemlessen door - waar dat
maar enigszins mogelijk was - extra zwemlessen te
organiseren.

De afgelopen jaren hebben wij met vele partners
een stevig netwerk opgebouwd waarbij we samen
met veel enthousiasme en betrokkenheid innovatief
werken aan een vitale samenleving. Hierin blijven we
investeren, juist nu na de Coronapandemie.

Vitaliteit
Speciaal voor werkgevers is een Boost Your Vitality
kadokaart ontwikkeld. De kaart heeft tegoed dat vrij

Kortom, 2022 wordt een uitdagend jaar!
Vincent Thijssen

algemeen directeur
Alkmaar Sport N.V.
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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.
Met veel creativiteit en improvisatie hebben de
sportregisseurs zich onderscheiden door het
organiseren van laagdrempelige buiten activiteiten
in de buurt. Dit in samenwerking met verenigingen,
sportaanbieders en partners in de wijk. Het
aanbod is continu aangepast aan de geldende
coronamaatregelen en tijdens de lockdowns is de
frequentie zelfs toegenomen.
Tijdens de lockdowns en strenge maatregelen
rondom corona heeft Sport Vitaal een belangrijke
maatschappelijke functie vervuld. Er was in deze 50+
sportersgroep veel behoefte aan sociaal contact.

Alkmaar Actief

Nieuwe projecten

Gestart in 2021 en nu al hét platform voor alle
kennismakingslessen bij sportaanbieders in
Alkmaar. Ruim 800 kinderen meldden zich aan
voor een proefles, nadat op scholen boekjes
met het aanbod waren uitgedeeld. Ruim 3.000
kinderen meldden zich via het platform aan
voor activiteiten van Alkmaar Sport.

Na een succesvolle pilot startte het project
‘Hoe blijf ik gezond en fit’ op 5 basisscholen.
De kinderen kunnen de beweeg- en
voedingseducatie makkelijk toepassen in
de eigen omgeving. Andere innovaties zijn
LevendWinterStratego en pleinactiviteiten in
de wijken.

Koningsspelen

Bewegingsonderwijs

Maar liefst 5.000 kinderen kwamen
in beweging tijdens de week van de
Koningsspelen, waarbij de scholen dit jaar
konden kiezen uit verschillende opties
vanwege de coronamaatregelen.

Sport Vitaal
Sport Vitaal trekt niet alleen naar buiten
tijdens de lockdown, maar ook regulier met
Outdoor 50+ en activiteiten in de beweegtuin
Muiderwaard. Er vond uitbreiding plaats van het
aanbod in verzorgingstehuizen en het aanbod
aan fiets- en wandeltochten. Samenwerkingen
zijn geïntensiveerd met GLI en de Beweegkuur.

Stoeptegelroute
Alkmaar Sport bracht in samenwerking met
Stadswerk072 5 wandelroutes aan op de
Alkmaarse stoeptegels. De 5 kilometer lange
routes leiden de wandelaar door heel Alkmaar
en zijn routes die normaliter tijdens de
avond4daagse gelopen worden.

Op 30 scholen verzorgt een vakleerkracht van
Alkmaar Sport de 1e gymles en minimaal 1 uur
in de week SportX. Op 24 scholen verzorgen
zij ook de 2e gymles en op 12 scholen ook de
kleutergymles.

Evenementen
850 deelnemers vertrokken bij de
Avond4Daagse Home Edition vanaf hun eigen
huis voor vier wandelingen. De PinksteRun
kende dit jaar een oktober editie tijdens
Halloween. 400 deelnemers deden mee
verdeeld over de 5km, 10km en de Vampierun.

Outdoorpark
Het Outdoorpark heeft haar meest
succesvolle jaar achter de rug, met name door
een groei in bezoekende scholen. Het aanbod
breidde zich uit met o.a. de Kids Club, een
Lenteloop en Ouder-Kind activiteiten. Tijdens
de lockdowns bezochten 3.990 kinderen het
park voor de gratis sport- en spelactiviteiten.

Schaatskampen

Na een lange lockdown in het begin van 2021 kon
de ijshal in mei weer open. Doordat verenigingen
veel trainingen hebben gemist, is de hele
zomervakantie door geschaatst.
In deze periode organiseerden verenigingen uit
Alkmaar en Haarlem ieder een kunstschaatskamp
van 2 weken voor kunstschaatsers uit de regio.

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,
leslokalen van ROC Horizon College, kantoorruimtes
van Alkmaar Sport en vergaderruimtes.
Na het winterseizoen hebben we de 400-meterbaan
ingezet voor de binnensportverenigingen die door
de lockdown nog niet binnen mochten sporten. Zo
werd er geturnd, trampoline gesprongen, gejudood,
geskeelerd, gedanst etc. onder de overkapping.

Evenementen
Tijdens de zomer was de 400-meterbaan het
toneel van festival ‘Finaly Fiesta’. Twee avonden
trok het dansevent de maximaal toegestane 750
bezoekers. In augustus vond het Smaakmakend
Festival, een 3 daags foodtruck evenement, plaats
op De Meent.

Partners

In oktober 2021 heeft ANFY Digital Marketing
zich als partner verbonden aan De Meent. Het
partnerschap richt zich op de Alkmaarse ijsbaan
en ondersteunt de ontwikkeling van activiteiten
op de 400-meterbaan.

IJsbaan De Meent telde in 2021 ondanks alle
coronamaatregelen 116.000 schaatsende bezoekers.

ICE Games
Ondanks de lockdowns voor binnensport en alle
beperkende coronamaatregelen in de sport en
in het basisonderwijs hebben wij in 2021 1.564
basisschoolleerlingen mogen ontvangen voor de
ICE Games.

EK Gewichtheffen

Het Europees kampioenschap gewichtheffen
voor masters vond plaats in augustus. Hieraan
deden 500 atleten uit heel Europa mee. Het is
de eerste keer dat een dergelijk groot toernooi
voor gewichtheffen in Nederland is gehouden.
‘Een mooi visitekaartje voor Nederland,’ aldus de
Nederlandse Gewichthef Bond (NGB).

Trachitol Trophy
Tijdens de lockdown eind 2021 waren
topsportwedstrijden uitgezonderd van de
coronamaatregelen. Hierdoor konden diverse
topsportwedstrijden op De Meent toch doorgang
vinden, met als hoogtepunt de finale van de
prestigieuze Trachitol Trophy die wij mochten
organiseren. De Trachitol Trophy is door de NOS
rechtstreeks uitgezonden.

NJK Schermen
In september stonden 300 schermtalenten uit
heel Nederland tegenover elkaar tijdens het
Nederlandse Jeugd Kampioenschappen (NJK)
Schermen 2021 in de schermzaal van De Meent.

Beveiliging

Zwemlesaanbod uitgebreid

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, ouderen-kindzwemmen, 50+ zwemmen, vroege
vogelzwemmen, zwemmen voor gehandicapten,
vrouwenzwemmen en zwemles. Een echt
doelgroepenzwembad.

Nog nooit hebben zoveel kinderen zwemles
gekregen in de Alkmaarse zwembaden.
Na de lockdown begin dit jaar waarin de
zwembaden maanden dicht waren, groeiden
de wachtlijsten voor zwemles. Alkmaar Sport
heeft de verantwoordelijkheid genomen en het
aanbod aan zwemlessen uitgebreid.

Om te zorgen dat onze medewerkers de
controle op het Coronatoegangsbewijs
konden uitvoeren en om eventuele agressie bij
bezoekers te voorkomen hebben wij voor beide
zwembaden tijdelijk beveiliging ingehuurd.

2.123 zwemleskinderen

Via Stichting Zwembaden Noord Holland
hebben we een aquafitnessdag voor
omliggende zwembaden georganiseerd. Onze
aquafitnessinstructeurs trainden hierbij
collega’s van andere baden.

Train de trainer

In de Alkmaarse zwembaden krijgen eind 2021
wekelijks 2.123 kinderen zwemles verzorgd
door een enthousiast team van ervaren
instructeurs van Alkmaar Sport.

Snelcursus
In de schoolvakanties zijn snelcursussen
voor het B- en C-diploma georganiseerd
afwisselend in zwembad De Hout en zwembad
Hoornse Vaart.

Discozwemmen
Wie van swingen, zwemmen, gezelligheid en
fijne muziek houdt, kan één keer in de maand
lekker uit zijn dak gaan in zwembad Hoornse
Vaart. In oktober was het thema Halloween,
in november stond Glow in de Dark op de
agenda.

40
Jaar

Hoornse Vaart 40 jaar
Op 1 april 2021 bestond sportcomplex
Hoornse Vaart 40 jaar. Helaas kon dit door de
lockdown niet met bezoekers gevierd worden.
Om deze feestelijke gelegenheid niet aan
iedereen voorbij te laten gaan, is een prijsvraag
uitgeschreven.

Renovatie Sportpaleis

Sportpaleis Alkmaar heeft weer
toekomstperspectief en wordt voor € 6,7mln
grondig gerenoveerd. Alkmaar Sport werkt
de renovatie “plus” uit, o.a. het plan van eisen,
ontwerp en financiële doorrekeningen.

Sportmanagement

& advies

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 & 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 2021 is volop meegewerkt aan de grote
sportopgaven binnen de gemeente Alkmaar.
Daarnaast stond onze verenigingsadviseur klaar
met raad en daad voor de Alkmaarse verenigingen
en verzorgde zij de coördinatie van het Lokaal
Maatschappelijk Sportakkoord.

Kunstgrasvelden
In 2021 is de renovatie van 4 sportvelden
aanbesteed waarna de renovatie naar 2
natuurgrasvelden en 2 kunstgrasvelden in
2022 wordt gerealiseerd. De velden zijn voor
AMHC, Kolping Boys, Alkmaarsche Boys en SV
Koedijk.

Advies
In samenwerking met de beleidsadviseur
Sport van de gemeente Alkmaar zijn
verenigingen van advies voorzien op het
gebied van een meerjaren investeringsplanning
sportaccommodaties (o.a. AMHC, TV Koedijk,
SV Koedijk, Alkmaar Guardians, AFC).

Wielerparcours
Op verzoek van de gemeente is advies
verstrekt met betrekking tot een buiten
wielerparcours op het evenemententerrein.

Verenigingscoach
Bij 7 verenigingen was een verenigingscoach
actief voor extra ondersteuning.

Verenigingsondersteuning
Ook onze verenigingsadviseur heeft dit
jaar veel contact met de verenigingen
onderhouden. Zij zijn voorzien van informatie
over sport en coronamaatregelen via
nieuwsbrieven en persoonlijk contact.
Daarnaast organiseerden wij sportkenniscafés,
overleggen voor voetbalvoorzitters en is
een start gemaakt met de LHBTI acceptatie
campagne.

Beheer &

Onderhoud

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. Ook zet
ze zich dagelijks in voor het beheer en onderhoud
van binnen- en buitensportaccommodaties, zodat
gebruikers in een veilige omgeving kunnen sporten.
Door de lockdown en de sluiting van de binnensport
accommodaties was er ruimte om ingrijpend
onderhoud te doen dat tijdens normaal gebruik
tot veel overlast zou hebben geleid. Zo zijn er
in de Hoornse Vaart, Oosterhout en AlkmaarNoord volledig nieuwe branddetectie- en
ontruimingssystemen geïnstalleerd en zijn veel
douches gerenoveerd, inclusief de daarbij behorende
warmwatersystemen.
Ook is heel veel tegel- en schilderwerk uitgevoerd,
waardoor de locaties een heerlijke frisse uitstraling
hebben gekregen.

Sportveldenonderhoud

Wateroverlast

In het sportveldenonderhoud zijn mooie
nieuwe ontwikkelingen gaande als het gaat om
het terugbouwen van kunstgrasvelden naar
natuurgrasvelden / hybride velden. Het aantal
uren bespeelbaarheid van de natuurgrasvelden
neemt met de hybride vormen, nieuwe
grassoorten en veldopbouw toe tot een
niveau waarin de stap naar natuurgras in beeld
komt.

2021 was voor het onderhoud van de
sportvelden het jaar van de enorme
wateroverlast in juni.
Op 7 kunstgrasvelden leidde dit tot
aanzienlijke schade, doordat het kurk van de
velden was weggespoeld of de onderlaag door
het vele water was beschadigd. Gelukkig waren
bijna alle velden na 2 weken zodanig hersteld
dat ze weer bespeelbaar waren.

Zwembad Hoornse Vaart

Voor het hockeyveld van AMHC was dit helaas
niet het geval. De schade was zo groot dat het
gehele veld opnieuw moet worden aangelegd.
Dit staat gepland voor 2022.

Bij zwembad Hoornse Vaart is veel
onderhoud verricht. Perrons zijn vernieuwd,
waterleidingen vervangen. Er is gewerkt
aan tegelwerk, staalconstructies, trappen
en hekken. Daarnaast is er geschilderd, de
glijbaan opgefrist en de warmwatervoorziening
van het 50-meterbad volledig gerenoveerd.

De Oosterven

In sportcomplex De Oosterven zijn de
kleedkamers opnieuw betegeld en is het
douchesysteem grondig gerenoveerd.

De Meent

Bij ijsbaan De Meent zijn de machinekamer en
koeltorens onderhouden. Daarnaast lag de
focus op het herstel van de vloer van de ijshal.

Eind november zijn de hierboven genoemde
velden voorzien van kantopsluiting, zodat een
herhaling van het wegspoelen van het kurk
niet meer mogelijk is.

Zonparkeren

In 2021 is een zonnecarport en een met
zonnepanelen overkapte fietsenstalling
gerealiseerd bij sportcomplex De Meent.
De parkeerplaatsen functioneren drievoudig:
voor parkeren, duurzame energie opwekken en
opladen. Deze verduurzaming is onderdeel van
het Europese project POCITYF.

Duurzaamheid

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 een accu in plaats van
fossiele brandstof.

Bij De Meent is een batterij geïnstalleerd voor
opslag van zonne-energie, zodat deze in de
avond gebruikt kan worden. Daarnaast is de
machinekamer omgebouwd voor de warmteen koude opslag.

Robotmaaier

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.

Opslag zonne-energie

Verduurzaming De Meent
In het kader van de verduurzaming
van De Meent was 2021 het jaar van de
marktverkenningen en aanbestedingen
die nodig zijn om de juiste leveranciers en
installateurs te vinden om De Meent tot meest
duurzame sportlocatie van Nederland om te
bouwen. Ze zijn allemaal uitgewerkt, zodat in
2022 tot realisatie kan worden overgegaan.

CO2 Prestatieladder
Het is gelukt! De gemeente Alkmaar en
de verbonden partijen, Stadswerk072,
Regionaal Archief Alkmaar, recreatieschap
Geestmerambacht, WNK, Halte Werk en
Alkmaar Sport, behaalden onlangs het CO2Prestatieladder certificaat. Hiermee laten
we zien inzicht te hebben in de CO2-uitstoot
en kunnen we deze goed monitoren en
verminderen.

In 2021 zijn drie Generatie 3 maairobots
aangeschaft. Deze zijn energiezuinig,
milieuvriendelijk en hebben een groter
maaibereik.
Door een GPS besturing kan de robot van het
ene veld naar het andere veld, waardoor hij in
staat om 2 velden te maaien Bovendien is deze
robot continue via een app te volgen. Hij is op
afstand te resetten en te herstarten waardoor
we minder vaak naar de robot toe moeten
als er een stroring is. Dit betekent aanzienlijk
minder onderhoudskosten. Verder is de robot
ook sneller klaar met maaien.

Uitbreiding samenwerking

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
mountainbiken, tot zaalsporten en evenementen,
alles kan in Sportpaleis Alkmaar.
Sportpaleis Alkmaar wordt gerenoveerd en
verduurzaamd en krijgt extra functionaliteiten. Met
een investering van € 6,7 miljoen wil het college
van B&W de sportaccommodatie voor Alkmaar de
komende decennia behouden en de functie van
het Olympiapark als sportzone versterken. Het
renovatiepakket omvat onder andere:
• moderne uitstraling van het gebouw
• vergader- en educatieve (les-)ruimten
• modernisering van kleedkamers en sanitaire
voorzieningen
• duurzaamheidsmaatregelen (o.a. groen dak)
• 10% investeren in verduurzaming.

Het ROC Horizon College en Alkmaar Sport
intensiveren de samenwerking. Alkmaar Sport
en het Horizon College zijn al langer met
elkaar in gesprek om de sportcampus voor
de mbo-opleidingen Sport & Bewegen meer
ruimte te geven. De aankomende renovatie van
Sportpaleis Alkmaar maakt uitbreiding van de
sportcampus mogelijk. Als hoofdgebruiker van
de gerenoveerde accommodatie zal het Horizon
College input leveren voor het definitief ontwerp
en het plan van eisen van deze multifunctionele
campus.

Olympisch Kampioenen
In september zette Alkmaar Sport de Olympisch
Kampioenen in het zonnetje. De Olympische
sprintploeg trainde op de wielerbaan in
Sportpaleis Alkmaar om de laatste puntjes op
de i te zetten voor het EK baanwielrennen in
het Zwitserse Grenchen, een week voordat het
WK gepland stond. Een uitgelezen kans voor de
gemeente Alkmaar om ze te feliciteren met hun
in Tokyo behaalde resultaten en te vertellen over
de renovatieplannen van het Sportpaleis.

Introductieclinics

Ook in 2021 waren de introductieclinics in
het baanwielrennen populair. Het Sportpaleis
zorgt voor een ervaren instructeur die
de deelnemers de beginselen van het
baanwielrennen bijbrengt.

Sportakkoorden

Holland
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Holland Sport
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 en op 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 om in beweging te komen.
De afdeling Sportservice van Holland Sport activeert
de inwoners van de gemeente Bergen, Heiloo en
Uitgeest. Zij brengt inwoners in beweging door
programma’s aan te bieden op maat. Dit doet zij door
sport- en beweegactiviteiten te organiseren op en
rond scholen, in de wijk en in de gemeentelijke sporten gymzalen.

Onze buurtsportcoaches zijn de drijvende
krachten achter de verschillende
sportakkoorden. Zij zijn aanjager van de
kerngroepen/stuurgroepen, begeleiden
deelnametrajecten en zijn verantwoordelijk voor
de administratie. Met als doel meer mensen (zo
vroeg mogelijk) vaardig in bewegen te maken, in
beweging te brengen en verenigingen vitaler en
meer toekomstbestendig te maken.

Bewegingsonderwijs

De gemeente Bergen kiest ervoor om naast
de inzet van de buurtsportcoaches ook
vakleerkrachten op de basisscholen in te zetten.
Zij verzorgen op 11 basisscholen de 1e gymles
en na schooltijd een vakkundig sportaanbod
in iedere kern van de gemeente Bergen. Op 3
basisscholen verzorgt de vakleerkracht ook de
2de gymles en/of de gymles aan de kleuters.

Break in je Werkweek
Tijdens de laatste lockdown van 2021 hebben
de buurtsportcoaches het project Break in
je Werkweek! ontwikkeld. Tijdens dit project
konden volwassenen tussen de middag gratis
deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten van
sportaanbieders uit de gemeente. Dit met als
doel om alle ‘thuiswerkers’ een sportieve break
van de dag te bezorgen en ze kennis te laten
maken met het aanbod in de gemeente.

Sportboekje
Alle kinderen in Heiloo, Uitgeest en Bergen
krijgen jaarlijks een sportboekje met het
kennismakingsaanbod van verenigingen. Het
aanbod wordt verzameld en samengesteld
door de buurtsportcoaches waarbij de
focus ligt op het laten deelnemen van
zoveel mogelijk sportverenigingen en
sportaanbieders. Hierdoor kunnen kinderen op
een laagdrempelige manier kennis maken met
verschillende sporten en bepalen welke sport
ze uiteindelijk willen doen. Bovendien biedt
dit verenigingen een podium om zichzelf te
presenteren.

Verenigingsadvies
De buursportcoaches hebben een sleutelrol
vervuld in de ondersteuning en advies aan de
sportverenigingen en sportaanbieders. Met
name in de perioden dat de georganiseerde
sport vanwege de maatregelen beperkt door
mocht gaan. Door middel van nieuwsbrieven
en persoonlijk contact zijn de verenigingen
geïnformeerd over de geldende regels en
mogelijkheden.

Uitrazen
Met name tijdens de lockdowns hebben de
buurtsportcoaches extra activiteiten in de wijk
georganiseerd voor schoolgaande jeugd. Dit
‘uitrazen’ was zeer succesvol en heeft zowel
in Uitgeest, Bergen als in Heiloo honderden
kinderen en jongeren extra in beweging gebracht.

Nieuwbouw De Beeck

Tijdens de bouw van De Beeck zijn wij als
exploitant betrokken bij de nieuwbouw.
Daarnaast worden in 2021 de eerste
voorbereidingen getroffen voor de start van de
exploitatie in 2022.
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Holland Sport
Sport kent vele opgaven en vraagstukken.
Beleidsmatig maar ook op het uitvoerende vlak.
Of het nu gaat om het ontwikkelen van nieuw
sportbeleid, het moderniseren van een sportcomplex
met kunstgras of het bouwen & exploiteren van een
nieuwe sporthal. Holland Sport heeft jarenlange
ervaring op het gebied van sportmanagement en
advisering.
In opdracht van de gemeente Bergen is de
nieuwbouw van het in 2017 afgebrande sportcentrum
De Beeck gestart. Dit moet in 2022 resulteren in één
van de meest duurzame zwembaden van Nederland.
Naar verwachting wordt het sportcentrum in
sepembter 2022 geopend. Holland Sport verzorgt de
exploitatie.
Bij veel kleinere gemeenten verdwijnt steeds
meer de specifieke sportkennis. Holland Sport
wordt daarom in toenemende mate gevraagd
om haar expertise en ondersteuning te leveren
en ontwikkelt zich hierdoor steeds meer als
regionaal sportbedrijf.

Zwemschool De Beeck Bergen

Met Zwemschool De Beeck Bergen bieden we
ABC-zwemles aan zwemleskinderen in zwembad
Hoornse Vaart en zwembad De Hout. Er worden
wekelijks zowel privé- als groepsles en EasySwim
lessen aangeboden. In 2021 mochten we wekelijks
ongeveer 460 kinderen ontvangen.

Diplomazwemmen
Afzwemmen was door alle coronamaatregelen
elke keer weer even zoeken. Er is afgezwommen
met een live stream voor de ouders, later in het
jaar mocht er per kind 1 ouder mee zwemmen en
aan het einde van het jaar kon er eindelijk weer
publiek bij het afzwemmen aanwezig zijn.

Sportmanagement en Advies

Holland Sport adviseert gemeenten op
het gebied van sportbeleid. In 2021 is
o.a. samengewerkt met gemeente Den
Helder, gemeente Enkhuizen, gemeente
Stedebroec, gemeente Hollands Kroon en de
werkorganisatie de BUCH (Bergen, Uitgeest,
Castricum en Heiloo).
Projecten:
Voor de gemeente Hollands Kroon werden
veel buitensportverenigingen en - complexen
bezocht in het kader van een evaluatie van het
accommodatiebeleid.
In Nieuwe Niedorp heeft Holland Sport
geholpen met de exploitatie van zwembad
De Rijd. Holland Sport was al betrokken bij
de renovatie van het bad. Het verzorgen van
de exploitatie waardoor het bad in de zomer
geopend kon worden, was een logische stap.
Holland Sport hielp de gemeente Den Helder
met de evaluatie van het accommodatieen subsidiebeleid. In samenwerking met
verenigingen is het beleid geëvalueerd en een
nieuw beleid opgesteld.
In de gemeente Opmeer verzorgden we
de directievoering voor de realisatie van 2
kunstgrasvelden. In korte tijd werd de aanleg
van velden aanbesteed en uitgevoerd.

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

Samenwerken

in sport

Albert Heijn De Hoef
Albert Heijn Oudorp
Alkmaar Centraal
Alkmaar Marketing
ANFY Digital Marketing
Arko Sports Media
Autogroep Ursem Barten
Avond4daagse Nederland
AZ
Bakkerij Beerse
Blij Gewicht
Centrum voor Jeugd & Gezin Alkmaar
Cruyff Foundation
Doortrappen
Fortysix Sports
Gemeenten
Go Kids
Healthcenter Hoornse Vaart
Henry’s Groep
Horizon College
InHolland
Jeugdfonds Sport & Cultuur
JOGG Alkmaar
Jumpskillz Alkmaar
Kiddies Kinderopvang
Kidsproof
Klaar Mee - Loop Mee
Krajicek Foundation
LINK
Love not waste
MEE / De Wering
My Healthy Choises
NOC*NSF
Quality Movement
RAADHUIS Creative Agency
Rabobank Alkmaar e.o.
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
Vrijwillige Reddingsbrigade Bergen
Wijkcentra en buurthuizen
Youth for Christ

En heel veel meer…
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