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VOORWOORD
De kwaliteit van gemeentelijke recreatie- en sportaccommodaties verbeteren
tegen maatschappelijk verantwoorde kosten? Al 25 jaar bewijst Stiwa
dat het kan en werkt. Onze groei is het gevolg van gemeentebeleid om
maatschappelijke voorzieningen in beheer te geven bij specialisten.
De gemeente blijft eigenaar van haar accommodaties, maar ervaart dat
beheer door een ervaren partner een betere exploitatie oplevert. Stiwa
streeft ernaarom deze voorzieningen zo laagdrempelig mogelijk te houden.
Stiwa vervult een belangrijke maatschappelijke rol in de gemeente Teylingen.
In het kader van algemene volksgezondheid is beweging en actieve
ontspanning door jong en oud essentieel. Voor alle inwoners biedt Stiwa met
haar zeven sportcomplexen en zwembad Wasbeek de noodzakelijke voorzieningen om een gezonde
en actieve levensstijl mogelijk te maken.
Dagelijks maken vele (sport)verenigingen, scholen, individuele sporters en zwemmers gebruik van
onze accommodaties. Het zwembad ontving bijvoorbeeld sinds haar opening in 1992 ruim vier en een
half miljoen bezoekers. Wij faciliteren op verzoek, maar nemen ook actief initiatieven om in te spelen
op wensen van doelgroepen als jongeren en senioren.
Vanzelfsprekend leveren de 45 medewerkers een grote bijdrage aan ons succes. Ook in 2016
leverden zij prestaties, die veel waardering verdienen. Ook een extra woord van dank gaat uit naar
ons, uit vrijwilligers bestaande, bestuur. Zij houden ons scherp en denken continu mee over het
verbeteren van de dienstverlening in onze accommodaties. Van dit teamwerk profiteren uiteindelijk
alle sporters en gebruikers!

Met vriendelijke groet,
J.L.M. (Hans) van der Linden
Algemeen Manager Stiwa
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Profiel van Stiwa Exploitatie en Beheer
Stiwa Exploitatie en Beheer exploiteert in opdracht van de gemeente Teylingen deze sportaccommodaties:
• Sport- en Recreatiecomplex Wasbeek in Sassenheim
• Sporthal De Korf in Sassenheim
• Sporthal De Geest in Warmond
• Sporthal De Tulp in Voorhout
• Sporthal De schans in Voorhout
• Gymzaal Het Cluster Hoogh Teylingen in Voorhout
De statutaire doelstelling van de stichting Stiwa is tweeledig:
1. het in opdracht van (gemeentelijk) opdrachtgevers beheren en exploiteren van maatschappelijke
voorzieningen in de ruimste zin van het woord dan wel diensten te verlenen ten behoeve van
maatschappelijke voorzieningen;
2. het bevorderen van sport en recreatie voor de inwoners van de gemeente Teylingen en omstreken.

Missie
De missie van het bestuur de Stiwa Exploitatie en Beheer is:
“Het professioneel exploiteren van accommodaties met als doel om alle inwoners in staat
te stellen sportief, recreatief en sociaal-cultureel actief te kunnen zijn tegen maatschappelijk
aanvaardbare tarieven.”
Het beleid is gericht op een sluitende exploitatie met waarborgen voor de continuïteit van de
bedrijfsvoering. De kwaliteit van de dienstverlening is een continu proces. Dit alles met het oog op een
maximale participatie van alle mogelijke doelgroepen. Wij streven naar een breed aanbod en voeren een
laagdrempelig prijsbeleid. Onze accommodaties bieden ruimte aan de zwem- en binnensport.
Stiwa Exploitatie en Beheer heeft een belangrijke sociaal-maatschappelijke rol in de gemeente Teylingen en
is zich hiervan terdege bewust.
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Belangrijke cijfers en resultaten
Jaarlijks ontvangt Stiwa Exploitatie en Beheer een exploitatiebijdrage in de vorm van een budgetsubsidie
van € 1.000.000 Dit subsidiebedrag is welbesteed, omdat alle inwoners van de gemeente Teylingen “van
jong tot oud” gebruik kunnen maken van de door Stiwa beheerde accommodaties. Onze voorzieningen
maken een onlosmakelijk deel uit van de totale woonbeleving in de gemeente en het algemeen welzijn van
de bevolking.

Exploitatieresultaat 2016

Het jaar 2016 is afgesloten met een exploitatie resultaat voor vennootschapsbelasting en
resultaatbestemming van € 7.964

Zwembad Wasbeek

Het zwembadbezoek over 2016 laat een lichte stijging zien t.o.v. 2015. Op het derde achtereenvolgende
jaar is een daling te zien van het recreatief zwemmen. Het baantjeszwemmen, wordt wel populairder. Men
kan hierbij de conditie op peil houden of vergroten. Het is dan ook waarschijnlijk dat deze populariteit
toeneemt onder invloed van de gezondheidsbeweging en de zorgpreventie. Wij zijn in ons zwembad volop
bezig ons aanbod met betrekking tot de zorg uit te breiden. Waarom het recreatiezwemmen, afneemt is
moeilijk aan te geven. Het zal mede te maken hebben met het veelzijdige alternatieve aanbod op recreatief
gebied. Binnen de gemeente wordt geïnvesteerd in het recreëren in de openbare ruimte, bijvoorbeeld
in en bij de Kagerplassen (Koudehoorn) zodat inwoners van Teylingen daar kunnen zwemmen, zonnen
en recreëren. Hierdoor creëert de gemeente, waarschijnlijk onbewust, een concurrent voor zwembad
Wasbeek. In 2016 was het zwembad gesloten op Koningsdag en Bevrijdingsdag. Net als in 2015 is
zwembad Wasbeek in 2016 geopend geweest met een zondag rooster op een drietal feestdagen te weten
2e paasdag, hemelvaartsdag en 2e kerstdag. Gemiddeld heeft het zwembad per feestdag 181 bezoekers,
tegenover 231 in 2015 ontvangen. Of het zwembad in 2017 op deze drie feestdagen ook geopend zal zijn,
moet nog worden besloten.
Bezoekgroepen

Realisatie 2016

Begroting 2016

Realisatie 2015

Realisatie 2014

Realisatie 2013

Recreatief/doelgr.

96.330

107.000

97.483

100.713

102.690

Verenigingen

37.327

39.000

38.185

38.583

38.103

Leszwemmers

19.906

16.500

16.520

16.318

15.106

Scholen

9.240

7.500

8.141

7.244

10.974

Totaal

162.803

170.000

160.329

162.858

166.873

Recreatieve doelgroepen in het zwembad
Het zwembad biedt faciliteiten voor recreatieve doelgroepen in alle leeftijdscategorieën. Aan diverse
doelgroepen wordt extra aandacht gegeven en het aanbod en dienstverlening specifiek afgestemd (vanuit
privacyoverwegingen vaak met gereserveerde ‘besloten’ uren in het zwembad). De belangrijkste zijn:
• Aanstaande moeders en ouders met baby’s
• Gezinnen (ouders met kinderen)
• Jeugd (6-19 jaar)
• Volwassenen (20-55 jaar)
• Senioren (55-75 jaar)
• Speciale groepen zoals bijv. gehandicapten, revalidatiepatiënten, (ongeorganiseerde) trimmers,
mensen en kinderen met een overgewicht en chronisch zieken.
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Sporthallen
In de subsidiebeschikking 2010-2013 is de inspanningsverplichting van de gemeente om meer
commerciële exploitatie mogelijk te maken, niet meer teruggekomen. In 2012 heeft de gemeente een
evenementenbeleid vastgesteld. Hierin is opgenomen, het aantal maal per jaar dat een accommodatie in
de gemeente Teylingen een evenement mag organiseren en onder welke voorwaarden.
Beleidsuitgangspunten zijn:
• bestaand aantal evenementen en locaties vormt de basis;
• biedt flexibiliteit;
• biedt zo mogelijk uitbreiding en ontheffing voor doorgroei en nieuwe activiteiten;
• benut incidentele locaties;
• maak uitwisselbaarheid mogelijk.
Het uitgangspunt voor Sporthal De Tulp in Voorhout is een totaal van vier dagen waarop muziekactiviteiten
worden georganiseerd. In Sassenheim mag in Sporthal Wasbeek per jaar één popconcert, één
rommelmarkt en één kinderactiviteit worden georganiseerd. In Sporthal De Geest in Warmond,
Sporthal De Schans in Voorhout en Sporthal De Korf in Sassenheim zijn (nog) geen evenementen
toegewezen.
In 2016 vonden deze evenementen en/of activiteiten plaats:
• Lopen tegen Kanker in sporthal De Geest;
• Tulppop in sporthal De Tulp;
• GGD Vaccinaties in sporthal De Tulp;
• Centraal schriftelijk examen van RLS in sporthal De Korf
• Diploma uitreikingen RLS in sporthal Wasbeek
• Diverse exercitietrainingen van lokale muziekkorpsen.
De reserveringsaanvragen van verenigingen en instellingen waren, op enkele uitzonderingen na, in
overeenstemming met het vorige seizoen en bleken naar wens van de gebruikers in te roosteren.
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Organisatie

Organisatie	
  

Vrijwilligers vormen het bestuur van Stiwa Exploitatie en Beheer. In de samenstelling van het bestuur
Vrijwilligers
vormen
het bestuur
vonden
in 2016 geen
wijzigingen
plaats.van Stiwa Exploitatie en Beheer. In de samenstelling van
het bestuur vonden in 2014 geen wijzigingen plaats.
De huidige samenstelling van ons bestuur:
De huidige samenstelling
van ons bestuur:
Voorzitter:
J.B. Regeer
Secretaris:
J.H.
vanRegeer
Steensel
Voorzitter:
J.B.
Penningmeester:
R.C.N.
Secretaris:
J.H. Koster
van Steensel
Bestuurslid:
van Duijn
Penningmeester: N.P.
R.C.N.
Koster
Bestuurslid:
M.E.C.
Bestuurslid:
N.P. Welsink
van Duijn
Bestuurslid:
F. Jacobs
Bestuurslid:
M.E.C. Welsink
Bestuurslid:
F. Jacobs
De dagelijkse leiding is in handen van de J.L.M. (Hans) van der Linden, algemeen manager.
De dagelijkse leiding is in handen van de J.L.M. (Hans) van der Linden, algemeen
Hetmanager.
managementteam bestaat uit de Algemeen Manager, de Locatiemanager Wasbeek (Josan Zoetemelk)
en het Hoofd Horeca/Sporthallen (Sander de Mooij).
Het managementteam bestaat uit de Algemeen Manager, de Locatiemanager Wasbeek
(Josan Zoetemelk) en het Hoofd Horeca/Sporthallen (Sander de Mooij).
Het organogram:
Het organogram:

Bestuur	
  

Algemeen	
  
Manager	
  

Technische	
  
Dienst	
  

Horeca	
  en	
  
Hallen	
  

Loca7emanager	
  
Zwembad	
  

Administra7e	
  
en	
  Recep7e	
  

Zwemzaal	
  

De ondernemingsraad van Stiwa bestaat uit vijf leden.
Voorzitter van de OR is mevrouw W. Hoogervorst.
De ondernemingsraad van Stiwa bestaat uit vijf leden.
Voorzitter van de OR is mevrouw W. Hoogervorst.
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Wasco
Het zwemonderwijs in Zwembad Wasbeek wordt ondersteund door Wasco. Wasco is
een marketingformule van Stiwa Exploitatie en Beheer waarbij deelnemende kinderen
geënthousiasmeerd worden door een figuur in de vorm van een wasbeer.
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Onderhoud en Beheer
Stiwa huurt en onderhoudt alle accommodaties van de gemeente Teylingen. De huurovereenkomst omvat
ook de volledige verantwoordelijkheid over het goed en veilig onderhouden van de sportaccommodaties.
Dit betreft niet alleen het dagelijks en klein onderhoud, maar ook het groot onderhoud en eventuele
renovaties. De exploitatie door Stiwa is dan ook tweeledig: optimaal faciliteren van sportwensen door
gebruikers én het in perfecte staat houden van het ‘sportieve’ onroerend goed van de gemeente.
Stiwa werkt volgens een Onderhoudsbeleidsplan. Hierin
is vastgelegd hoe het onderhoud wordt gestructureerd
en uitgevoerd volgens vooraf bepaalde kaders en
(budgettaire) doelstellingen. Dit waarborgt de continuïteit
en de kwaliteit van de accommodaties. Met het
onderhoudsbeleidsplan toont Stiwa aan klaar te zijn voor
groei van de organisatie.
Het goed functioneren van Stiwa is van grote
maatschappelijk waarde, omdat een gezonde
bedrijfsexploitatie en goed onderhouden gebouwen
sporter en recreant verzekeren van prima faciliteiten voor
ontspanning én inspanning. Stiwa neemt hierin graag
het initiatief, stimuleert betrokkenheid, maatschappelijke
samenhang en gezondheid van de bevolking in de regio.
Stiwa een projectovereenkomst aangegaan met Versluisgroep Advies & Uitvoering B.V. met betrekking op
de voorbereiding en uitvoering van het planmatig onderhoud jaarplan 2016, aangevuld met nader uit te
werken wensen. Het z.g. Slim Onderhoud. De uitvoering verzorgt Versluis tegen een gegarandeerd budget.
Hoe werkt Slim Onderhoud? Bij elke accommodatie van Stiwa hoort een Meerjaren onderhoudsplan
(MOP). Dat neemt Versluis als uitgangspunt bij het opstellen van het jaarplan. In het MOP staat welke
onderhoudswerkzaamheden er in een bepaald jaar moeten worden uitgevoerd en welk budget er is. In het
jaarplan werkt Versluis vervolgens uit wat er precies in een jaar moet gebeuren en wat dat gaat kosten.
Versluis hangt een vast prijskaartje aan dit jaarplan, een definitief prijskaartje dat past binnen het budget
volgens het MOP. Budgettaire schommelingen behoren daarmee tot het verleden. Mochten de prijzen
hoger uitvallen, dan neemt Versluis alle risico’s over.
Deze onderhoudswerken zijn in 2016 uitgevoerd:

Sport- en Recreatiecomplex Wasbeek
Bouwkundig
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorzetwand geplaatst in materiaal opslag horeca
systeemplafond vervangen in materiaal opslag horeca
systeemplafond vervangen in machinekamer OS3
panieksluitingen vervangen in complex
deurdrangers bijstellen in complex
geluidsarme wand geplaatst tussen kantoor manager en administratie
toegangsdeur naar sportzaal vervangen
raam geplaatst in kantoor administratie
sportvloer sporthal en sportzaal vervangen i.c.m. een aantal grondbussen
uitgespoeld voegwerk herstellen sporthal
plafond kantoor manager vervangen
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Installaties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

verlichting vervangen in materiaal opslag horeca
bewegingssensoren geplaatst materiaal opslag horeca
verlichting vervangen in machinekamer OS3
tap / douche waterleidingen isoleren in OS3
radiatoren vervangen in kantoren en kleedruimte zwembad
reduceerventielen + manometers geplaatst in doucheleidingen sporthal
meerdere magneetschakelaars vervangen in HKL2/KL5
2* meltronic druktoets vervangen douches zwemzaal
Zoutelektrolyse installatie geplaatst
Nen 3140 keuring
Dakventilatoren geplaatst in materiaal opslag en machinekamer OS3
Circulatiepomp recreatiebad vervangen
Terugslagkleppen recreatiebad/wedstrijdbad/whirlpool vervangen
Telefooncentrale vervangen
Scorebord vervangen sporthal
2 noodverlichtingsarmaturen vervangen sporthal
2 urinoir spoelers vervangen
Zonnepanelen geplaatst

Sporthal de Korf
Bouwkundig

• Deurdrangers bijstellen gehele sporthal

Installatie
•
•
•
•
•

Nen 3140 keuring
Verschillende VSA vervangen lampen
Zonnepanelen geplaatst
Warmwaterleiding douches vervangen
De Melker douche installatie vervangen

Sporthal de Tulp
Bouwkundig

• Deurdrangers nalopen
• Vervangen toegangsdeur vanuit centrale hal naar sporthal

Installatie
•
•
•
•
•

Nen 3140 keuring
Verlichting (TL-buizen) in sporthal vervangen
Verschillende VSA vervangen lampen
GBS Webeasy vervangen
Zonnepanelen geplaatst

10

PUBLICITAIR JAARRAPPORT 2016

STIWA EXPLOITATIE EN BEHEER 								

Sporthal de Geest
Bouwkundig
•
•
•
•

Deurdrangers bijstellen in gehele sporthal
Doucheruimte opnieuw gekit tussen wand en vloer
De vuile voetengang opnieuw gekit
Buitenschilderwerk kleine beurt

Installatie
•
•
•
•
•

Nen 3140 keuring
Alle verlichting vervangen naar led verlichting
Plaatsen van bewegingssensoren in sporthal 2/3 en 1/3 deel
Wastafelkranen vervangen
Opwikkelbanden vouwwand vervangen

Sporthal de Schans
Bouwkundig
•
•
•
•

Deurdrangers bijstellen gehele sporthal
Schilderwerk en stucwerk
Linoleum vervangen scheidsrechterkamer
Douchekop vervangen in scheidsrechterkamer

Installatie
•
•
•
•
•
•

Nen3140 keuring
Aftapkranen vervangen cv installatie
2 kogelkranen vervangen cv installatie
CV pomp vervangen
Toevoer en afzuig ventilatoren WTW unit vervangen
2 Rada meltronic puls sensoren douches vervangen

Gymzaal het Cluster
Bouwkundig

• Deurdrangers bijstellen in gehele gymzaal

Installatie

• Nen 3140 keuring
• CV ketel vervangen
• Inlaatcombinatie vervangen warmwater boiler
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Keurmerk Veilig en Schoon

Keurmerk	
  Veilig	
  en	
  Schoon	
  

In april 2016 heeft Zwembad Wasbeek wederom het Keurmerk Veilig en Schoon binnengehaald. Het
Keurmerk Veilig en Schoon is het branchekeurmerk voor zwembaden. Alle zwembaden in Nederland
In april
heeft
Wasbeek
wederom
Veilig
Schoon
dienen
te 2014
voldoen
aan Zwembad
gestelde weten regelgeving.
Methet
het Keurmerk
Keurmerk geeft
de en
zwembadbranche
gehoor
binnengehaald.
Het
Keurmerk
Veilig
en
Schoon
is
het
branchekeurmerk
voor
aan wensen en eisen die klanten, eigenaren, zwembadmanagement en overheden stellen aanzwembaden.
zwembaden. Alle zwembaden in Nederland dienen te voldoen aan gestelde wet- en
regelgeving.
Met en
hetSchoon
Keurmerk
geeft
dekwaliteitsslag
zwembadbranche
gehoor
aan wensen
en kaders
eisen
Het Keurmerk Veilig
betekent
een
en omvat
verschillende
wettelijke
die klanten, eigenaren, zwembadmanagement en overheden stellen aanzwembaden.
die voor zwembaden van toepassing zijn. Verder worden richtlijnen gegeven voor concrete invulling
van wetgeving en branchevereisten. Met het behalen van het Keurmerk Veilig en Schoon toont het
Het Keurmerk Veilig en Schoon betekent een kwaliteitsslag en omvat verschillende
management van Zwembad Wasbeek aan dat de bedrijfsprocessen ten aanzien van hygiëne en veiligheid
wettelijke kaders die voor zwembaden van toepassing zijn. Verder worden richtlijnen
goed
zijn geregeld
en goed invulling
worden uitgevoerd
door deen
medewerkers.
Jaarlijks vindt
er een
toetsing
plaats
gegeven
voor concrete
van wetgeving
branchevereisten.
Met het
behalen
van
om
KeurmerkVeilig
te mogen
behouden.
hethet
Keurmerk
en Schoon
toont het management van Zwembad Wasbeek aan dat
de bedrijfsprocessen ten aanzien van hygiëne en veiligheid goed zijn geregeld en goed

worden uitgevoerd
doordienstverlening
de medewerkers. Jaarlijks vindt er een toetsing plaats om het
Kwaliteit
van de

Keurmerk te mogen behouden.
Wij hanteren de voorgeschreven kwaliteitseisen welke voortvloeien uit de “Wet hygiëne en veiligheid baden zweminrichtingen” (toezichthouder/handhaving: de Omgevingsdienst Midden Holland ) de ‘Horecawet’
Kwaliteit	
  
an	
  de	
  din
ienstverlening	
  
en
bepalingenvgenoemd
de HACCP, het besluit “Veiligheid attractie- en speeltoestellen” vallend onder de
Stiwa
Exploitatie
Beheer werkt
aan de
hand van
van de
toetsbare
kwaliteitseisen conform de
Wet
op de
gevaarlijkeenwerktuigen
(allen onder
toezicht
Warenwet).
“Wet geven
hygiëne
veiligheid
en en
Voorts
wij en
invulling
aan debadnormen
vanzweminrichtingen”
de NOC/NSF, de Wet(toezichthouder/handhaving:
Milieubeheer,
Provincie Zuid Holland. Vanaf
1 oktober 2012 Waterleidingwet
is dit de Omgevingsdienst
Midden Holland
Arbeidsomstandighedenwet,
gebruiksvergunningen,
(legionellabeheersplan),
Warenwet,
geworden),
de
‘Horecawet’
en
bepalingen
genoemd
in
de
HACCP,
het
besluit
“Veiligheid
CAO Recreatie en ons Onderhoudsbeleidsplan.
attractie- en speeltoestellen” vallend onder de Wet op de gevaarlijke werktuigen (allen
onder toezicht van de Warenwet).
Stiwa Exploitatie en Beheer heeft in 2016 een structurele kwaliteitsverbetering gerealiseerd door het met
goed gevolg doorlopen van de jaarlijkse herkeuring van het Keurmerk Veilig en Schoon.
Tevens geven wij invulling aan de normen van de NOC/NSF , de Wet Milieubeheer,
Het
keurmerk Veilig & Schoon, uitgegeven
door Stichting Zwembadkeur,
leidt tot versterking van de
Arbeidsomstandighedenwet,
gebruiksvergunningen,
Waterleidingwet
belangrijke
functie
van
zwembaden
en
ook
tot
betere
bedrijfsresultaten.
Het
keurmerk is een niet
verplichte
(legionellabeheersplan), Warenwet, CAO Recreatie en ons Onderhoudsbeleidsplan.
Het
in
regeling
met
het
wettelijke
kader
als
ondergrens
en
daarboven
op
een
aantal
extra
kwaliteitseisen.
2012 behaalde nationale keurmerk ‘Veilig en Schoon’ leidt tot versterking van de
belangrijke functie van zwembaden en ook tot betere bedrijfsresultaten.

	
  

	
  

12
pag.	
  10	
  

STIWA EXPLOITATIE EN BEHEER 								

PUBLICITAIR JAARRAPPORT 2016

Certificaat Sporthallen
Alle sporthallen in de gemeente Teylingen zijn in het bezit van het certificaat sporthallen.
Het ‘Certificaat Sporthallen’ is een certificaat, dat aangeeft dat de betreffende sporthal
een bepaald kwaliteitsniveau heeft behaald.
Het idee voor het certificaat sporthallen is
tot stand gekomen door de Vaktechnische
Commissie West van de Vereniging Sport en
Gemeenten
Voor zwembaden bestaat een keurmerk (“Veilig
en schoon”), maar iets dergelijks ontbrak voor de
sporthallen. De commissie wilde daarom samen
met de sporthalbeheerders iets ontwikkelen,
waarmee sporthallen ook kunnen laten zien
aan de gebruikers dat zij aan een bepaald
kwaliteitsniveau voldoen.
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Zonnepanelen op de daken van Wasbeek,
De Korf en De Tulp
In 2016 is de montage van de zonnepanelen afgerond. De drie locaties hebben nieuwe meetapparatuur
gekregen met teruglevermeters. De SDE Subsidie is als voorschot ontvangen. Op 15 september 2016
heeft wethouder van Kempen de zonnepanelen op ludieke wijze officieel in gebruik genomen.

Wasbeek heeft het hele jaar geproduceerd, De Korf vanaf februari en de Tulp vanaf september 2016.
De teruglevering van de Korf en De Tulp is hoger omdat in de periode dat de meeste elektriciteit wordt
geproduceerd, de sporthallen zijn gesloten en er dus weinig elektra vraag is. De productie ligt ongeveer
10% hoger dan de prognose.
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Overgang van Chloorbleekloog naar Zoutelektrolyse
In augustus 2016 is de chloorbleekloofinstallatie vervangen door een zoutelektrolyse installatie. Deze
zoutelektrolyse installatie vervangt de desinfectie van het zwemwater door middel van chloorbleekloog.
Door het gebruik van zoutelektrolyse worden er geen onnodige chloriden aan het zwemwater toegevoegd
en blijft het chloridegehalte dus laag. Er hoeft ook geen pH correctie, dus zwavelzuur, meer te worden
toegevoegd. In de zwemzaal zal beduidend minder chloor worden geroken en is de corrosieve werking op
de materialen flink lager. Elektrolyse is ook vriendelijker voor onze zwemmers. Er is minder overlast van
chloorlucht, oog- en slijmvliesirritaties, evenals minder problemen voor personen die buisjes in de oren
hebben. Carapatiënten voelen zich duidelijk beter bij elektrolyse. Na de installatie behoren transport en
opslag van chloorbleekloog en zwavelzuur tot het verleden.
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Personeel en organisatie
Gemotiveerde, goed opgeleide en tevreden medewerkers zijn voor onze organisatie van doorslaggevend
belang. Stiwa Exploitatie en Beheer streeft ernaar om de motivatie, groei en ontwikkeling van
haar medewerkers te stimuleren. Wij willen een aantrekkelijke werkgever zijn en bieden goede
arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, een goed evenwicht tussen werk en privé en
mogelijkheden voor persoonlijke ontplooiing en loopbaanontwikkeling.
Het investeren in onze medewerkers draagt bij aan een blijvend succes van de organisatie. In 2016 waren
bij Stiwa Exploitatie en Beheer 45 medewerkers in dienst. Dit betreft omgerekend gemiddeld 24 FTE.
In 2016 vertrokken 16 medewerkers en namen wij 12 nieuwe medewerkers aan. Hoofdzakelijk hulpkrachten
voor het zwembad en de horeca

Opleidingen
Stiwa hecht veel waarde aan haar geschoolde vakspecialisten. Voor het handhaven van een goede kwaliteit
zijn in 2016 een groot aantal opleidingen gevolgd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opleiding EHBO- en BHV en herhalingslessen
Certificaat voor gebruik van de AED
Verplichte toetsen Eigen Vaardigheid Zwemmend Redden door zwembadpersoneel
Cursus lesgeven aan kinderen met een beperking
In company training zwemonderwijs aan alle zwemonderwijzers
Netwerkdag Technische Medewerkers
Opleiding voor leden van de OR
HIB (Hart In Beweging) bijscholing
Licentie Examinator behaald door 3 zwemonderwijzers
Hospitality training voor de medewerkers van horeca, Receptie en Sporthallen
Sociale hygiëne voor horecamedewerker
Diverse nascholingsdagen zwemonderwijzers
Opleiding voor zwemmen met een medische indicatie
Opleiding module Hoofd Zwemzaken

Het merendeel van de opleidingen ontvangt een deelsubsidie van het Sociaal Fonds Recreatie.
Nieuwe medewerkers worden ingewerkt volgens een inwerkprotocol. Minimaal één keer per jaar vindt er
een functioneringsgesprek- en beoordelingsgesprek plaats met elke medewerker. De medewerkers van
Stiwa vallen onder de CAO Recreatie. Deze CAO is door Recron, onze brancheorganisatie, afgesproken
met FNV, CNV en ABVA/KABO. Arbeidsvoorwaarden die niet in de CAO zijn vermeld, worden omschreven
in het bedrijfsreglement van Stiwa.
Tot slot krijgen studenten volop leer- en stagemogelijkheden bij Stiwa om de diverse vakdisciplines en de
branche te leren kennen. In 2014 liepen, onder meer studenten van het ROC Sport & Bewegen en de HBO
opleiding (HHS) Sportmanagement hun stage bij Stiwa.
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Activiteiten Stiwa Exploitatie en Beheer
De doelstelling voor de exploitatie van de sportaccommodaties door Stiwa Exploitatie en Beheer is:

Klant/doelgroep:

Inwoners van Teylingen en omstreken, specifieke doelgroepen, scholen,
verenigingen, instellingen en bedrijven

Wat willen we bereiken?

Wat doen we daarvoor?

• bevordering van
zwemvaardigheid,
zelfredzaamheid en
veelzijdig bewegingsgedrag
• optimale mogelijkheden voor
sportieve recreatie
• bevordering van
sportbeoefening (al dan niet
in verenigingsverband)

• het aanbieden van zwemlesprogramma’s en zwemactiviteiten
• het aanbieden van zwemwater en overdekte sportvoorzieningen en
recreatieve voorzieningen, inclusief ondersteunende horecafaciliteiten
• het verhuren van de accommodaties aan verenigingen
• het verder verstevigen van de bedrijfsvoering met specifieke aandacht voor
personeelsbeheer (kostenreductie en ziekteverzuimbeheer), acquisitie en
veiligheid

Zwemlessen en recreatieve doelgroep activiteiten
Zwembad Wasbeek bestaat uit een wedstrijdbad, recreatiebad, peuterbad binnen
en buiten en een glijbaan met landingsbad. Het zwembad biedt deze activiteiten:

Ons programma aanbod is:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Particuliere zwemlessen voor jeugd en volwassenen
Schoolzwemmen voor de groepen 6 en 7 van de basisscholen
Privé zwemlessen Recreatieve doelgroep activiteiten
Banenzwemmen;
Gezinszwemmen
Recreatief zwemmen
Disco-zwemmen
Aquarobics
Trimzwemmen
Kinderfeestjes;
Ouder en Kind incl. Puppyzwemmen
Fit en Vitaal 50+
Gezondheidszwemmen
Zwemmen voor aanstaande moeders
Aquavaria Plus
MBVO Stichting Welzijn
Aqua Bootcamp
Vakantie activiteiten
Zwemmen voor mensen met dementie
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Verenigingen en groepen
De binnensportaccommodaties van Stiwa bieden onderdak
aan en
deze
verenigingenInspiration
en groepen:
• Majorettetwirlvereniging
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zwemvereniging Sassenheim
Zwemvereniging De Columbiaan;
Duikvereniging Het Onderwaterbos
Welzijn Teylingen
Volleybal vereniging Sassenheim
Badmintonvereniging Bacluvo Voorhout
Badmintonvereniging Dynamo Sassem
Basketbalvereniging Forwodians
Gymvereniging Return Sassenheim
Handbalvereniging Foreholte
Handbalvereniging Warmunda
Mixed Hockey Club Voorhout
De Brikkies
Korfbalvereniging TOP

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koersbal
TTV Sassem tafeltennisvereniging
RKVV Teylingen
VV Ter Leede
VV Foreholte
VV Warmunda
Zaalvoetbalvereniging Bax
BSO De Speelbrug
BSO B4KIDS
Tacoyo
Lucky Gym
Hapkido

Schoolzwemmen (natte gymles)
Zwembad Wasbeek biedt de natte gymles aan basisscholen binnen de gemeente Teylingen. Op
maandagochtend, maandagmiddag en donderdagmiddag nemen in totaal 7 basisscholen uit Sassenheim
en 1 basisschool uit Voorhout deel aan het natte bewegingsonderwijs.
De scholen komen naar de natte gymles met een interval van één uur per twee weken. Er wordt
gezwommen met de groepen 6 en 7.
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Midden in de samenleving
voor sport, onderwijs, recreatie,
welzijn, verenigingen en cultuur

