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In juli 2021 hebben wij de eerste ‘Playce X’ van Nederland opengesteld 
voor bezoekers. Dit unieke sportveld is de volgende stap in ons 
gezamenlijk initiatief met de gemeente en sportaanbieders op 
Sportpark Peppelensteeg en omgeving om het gebied om te vormen 
tot een ‘open sportpark’. Voetbalvereniging Blauw-Geel ’55 heeft één van 
haar trainingsvelden beschikbaar gesteld om Playce X aan te leggen. 

Playce X is een veld opgebouwd uit veel 
verschillende patronen en vormen. Hierdoor is 
het geschikt voor allerlei soorten sporten: van 
kleine en grote velden voor een potje voetbal, 
hockey of basketbal, tot uitdagende hinkelbanen 
en loopladders voor het voetenwerk. Er zijn zelfs 
spelzones voor stoei en balansvormen, tennis of 
straatspelletjes zoals stoepranden en kingball. De 
Athletic Nature Track heeft een loopcircuit, een 
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Playce X – multifunctioneel 
sportveld in ons ‘open sportpark’

heuvel van drie meter met een natuurlijke tribune. 
Verder ligt er een zandbak voor beachvolley en een 
recreatieveldje.

Playce X en de Athletic Nature Track zijn openbaar 
toegankelijk en passen in ons streven om Sportpark 
Peppelensteeg hét gebied van Ede te laten worden 
waar sport, bewegen, recreëren, tuinieren en 
ontspannen samenkomen. Een plek voor iedereen!

Leefstijlloket
In 2021 zijn wij samen met onze partners op zoek 
gegaan naar de verbinding tussen zorg en gezondheid. 
Samen met Sports Valley konden wij vanaf juni 2021 
het leefstijlloket openen in het ziekenhuis De Gelderse 
Vallei.

Patiënten worden door een arts doorverwezen naar 
het leefstijlloket, waar drie van onze gecertificeerde 
leefstijlcoaches hen verder op weg helpen om gezonder te 
leven. Het doel is dat patiënten uiteindelijk zelfstandig de 
gezonde leefstijl langdurig volhouden. 

De coach helpt met bijvoorbeeld de zoektocht naar een 
geschikte sportclub, zodat zij gezonder worden. De eerste 
twee consulten zijn gratis, waardoor het laagdrempeliger 
wordt om gebruik te maken van deze mogelijkheid.
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Nieuwe gymzaal 
in de ENKA-wijk in 
Ede aangesloten 
op het warmtenet

Sportverenigingen 
adviseren in de 
omgang met de 
Corona-maatregelen

Met beweegteams 
het bewegen 
stimuleren in en rond 
de school
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In de winterperiode van 2021 was ons binnenzwembad De 
Peppel in Ede vanwege de Coronamaatregelen gesloten. 
Maar door samenwerking met openluchtzwembad de 
Vrije Slag in Bennekom hebben wij zwemmen voor de 
liefhebbers toch mogelijk gemaakt. Mede dankzij inzet van 
onze medewerkers kon dit mooie buitenbad vanaf zaterdag 
6 februari de poorten openen voor banenzwemmers en 
zwemverenigingen.

Recreatief zwemmen was tijdens de lockdownperiode helaas niet mogelijk. Ruim 
25.000 banenzwemmers hebben in februari en maart dankbaar gebruik gemaakt van 
deze mogelijkheid. 

In de zomer van 2021 hebben wij bezoekers een reserveringssysteem met uurblokken 
aangeboden. Zo konden we toch veilig en volgens de geldende maatregelen 
bezoekers ontvangen in ons binnen- en buitenbad. Daar is dankbaar gebruik van 
gemaakt, want de bezoekersaantallen in de zomerperiode waren ongekend hoog.

“Optimaal resultaat binnen de mogelijkheden”

Afdeling Zwemzaken

Extra capaciteit 
voor zwemlessen
Halverwege maart mocht De Peppel weer open voor 
zwemlessen. Om de achterstanden in te lopen en zoveel 
mogelijk kinderen te helpen een zwemdiploma te halen, 
hebben wij extra capaciteit ingezet en zijn een speciale 
driemaandencursus gestart. Zodat zoveel mogelijk ouders 
en kinderen de kans kregen om nog voor de zomervakantie 
zwemdiploma A te halen.

Zaterdag 10 april zwommen de eerste kinderen sinds de lockdown af voor het 
zwemdiploma. Dankzij de livestream, met hulp van waterpolovereniging Polar Bears, 
kon familie de diploma-uitreiking toch meemaken. In de daaropvolgende maanden is 
het aantal bezoekers van onze zwemlessen gestegen van 480 naar ruim 700 per week 
en haalden in vergelijking tot andere jaren 50 kinderen extra hun zwemdiploma.

Bezoekers zijn blij met ons flexibele aanbod en het online inschrijfsysteem dat wij 
hebben geïntroduceerd. Het aantal kinderen op de wachtlijst is afgenomen, door veel 
kinderen te laten starten met zwemlessen

Swim2Play; spelenderwijs 
leren in het water

Om bij te dragen aan de zwemveiligheid voor ieder kind hebben wij in 2021 ons Swim2Play 
lesprogramma gegeven aan 20 basisscholen in de regio.

Zodra de Coronamaatregelen het 
toelieten hebben wij ook weer thema-
evenementen georganiseerd, zoals 
het feestelijke Discozwemmen en 
spannende Spookzwemmen. 

Inmiddels zijn deze events, mét de inzet 
van onze eigen DJ’s en de dancebattles, 
een begrip in Ede en de regio. We zien 
een gestage groei in bezoekersaantallen 
en willen dit leuke aanbod ook verder 
uitbreiden.

Kinderen komen met hun klas vijf keer in het jaar naar het zwembad om spelenderwijs te leren in het water. Een goede basis voor 
een zwemdiploma, maar vooral ook om meer vertrouwd te raken en je veilig te voelen in en om het water.

Let’s dance (and swim!)

De lockdownperioden hebben wij benut om grootschalig 
onderhoud en renovaties in ons zwembad uit te voeren. 

Zo werden de binnenbaden voorzien van nieuwe beweegbare 
bodems en hebben wij een drenkelingensysteem met camera’s 
geïnstalleerd.

Zwembad De Peppel is daarmee nog veiliger en helemaal klaar 
voor de toekomst.

Investeren
renoveren&

Ronald ter Hoeven - directeur

“Tijdens de pandemie 
hebben wij onszelf 
opnieuw uitgevonden” 
Met gemengde gevoelens kijk ik terug op 2021. Misschien waren we naïef door 
halverwege 2020 te denken dat we in 2021 uit de Coronacrisis zouden geraken. Onze 
karaktereigenschap ‘Ondernemend’ stond centraal in 2021 en wat hebben wij ons op 
dat gebied moeten bewijzen! Door de Coronamaatregelen waren onze accommodaties 
een groot deel van het jaar gesloten en we hebben alle zeilen bij moeten zetten om 
elkaar positief, gemotiveerd en actief te houden. Maar het is gelukt en dankzij onze 
flexibele, creatieve en optimistische instelling hebben wij regelmatig  van de nood een 
deugd gemaakt en onszelf opnieuw uitgevonden.

Zo hebben wij de reguliere onderhoudscyclus omgegooid 
en hebben we onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op 
moment dat we verplicht waren gesloten. Op die manier 
konden we zonder enige hinder onze bezoekers gastvrij 
ontvangen op het moment van heropening. Ook leidde 
de verplichte sluiting van ons binnenbad tot onverwachte 
samenwerking met onze collega’s van De Vrije Slag, het 
buitenbad in Bennekom. Door ons personeel en technische 
ondersteuning in te zetten werd winterzwemmen in Bennekom 
mogelijk gemaakt. Inspelen op een groeiende trend!

Mede door de Coronapandemie is de belangstelling voor een 
gezonde leefstijl en vitaliteit in een stroomversnelling geraakt. 
Wij hebben dan ook onze regiobrede samenwerking met 
organisaties binnen het speelveld sport, bewegen, voeding 
en leefstijl verder kunnen uitbouwen. Zo zijn wij sinds 2021 
projectpartner van de Coalitiepreventie in de regio Foodvalley. 

Met onze kennis en middelen wordt ingezet op gezonde 
voeding en preventie om zo de gezondheid van inwoners uit de 
regio te bevorderen en problemen als gevolg van overgewicht 
en diabetes te voorkomen. Met meerdere gemeenten in de 
regio zijn wij in gesprek gegaan om de samenwerking op te 
zoeken en te verkennen hoe wij kunnen bijdragen aan lokale 
beleidsdoelstellingen op gebied van sport en gezondheid. 
Gericht op een steeds bredere doelgroep waarbij wij niemand 
uitsluiten!

2021 Was een continu zoektocht naar nieuwe mogelijkheden 
binnen de beperkingen. Ik ben trots op wat wij voor elkaar 
hebben gekregen en verrast door alle mooie initiatieven en 
ontwikkelingen. Ik hoop dan ook van harte dat u bij het lezen 
van ons jaarverslag mijn enthousiasme voor onze organisatie 
onderschrijft.
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Efficiënte organisatie 
die open staat voor 
samenwerking

In 2020 werd Sportservice Ede B.V. opgericht en samen 
met Zwembad De Peppel B.V. ondergebracht in één 
holding: Sportservice De Vallei B.V. Het bestuur van deze 
holding vormt de raad van commissarissen voor de on-
derliggende B.V.’s, met Wim Ludeke als voorzitter.
De aandelen van holding Sportservice De Vallei B.V. zijn 
ondergebracht in Stichting Sportservice De Vallei. De 
wethouders Financiën van de deelnemende gemeenten, 
waar de afzonderlijke B.V.’s actief zijn, vormen het bestuur 
van deze stichting.

In 2021 is de volgende stap voorbereid om onze organisatiestructuur verder te 
vereenvoudigen en efficiënter te maken. Per 1 januari 2022 is Zwembad De Peppel 

Bestuurlijke inrichting:
Professionele toezichthouders vormen het 
bestuur van de holding. Dit bestuur fungeert als 
RVC voor de werkmaatschappijen

Bestuurlijke inrichting:
Er is één bestuurder,
die bestuurder is van alle BV’s

Bestuurlijke inrichting:
Het stichtingsbestuur bestaat uit de wethouder(s) 
Financiën van de aangesloten gemeente(n)

Stichting
Sportservice De Vallei

Holding
Sportservice De Vallei BV

Sportservice
Ede BV

Sportservice
gemeente X

Wim Ludeke

B.V. opgegaan in Sportservice Ede B.V. Daarmee zijn de arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers gelijkgesteld en zijn bedrijfs-
processen vereenvoudigd. Sportservice De Vallei is een robuuste en betrouwbare regionale speler, die graag de samenwerking met 
omliggende gemeenten opzoekt. Onze organisatie biedt een flinke meerwaarde als het gaat om vakkennis, ervaring, innovatief ver-
mogen en professioneel materieel. Een groeiende en gezonde organisatie die graag samen met enthousiaste partners de uitdaging 
aangaat om zoveel mogelijk mensen in de regio aan het sporten en bewegen te krijgen én te houden.

Schematische weergave Governance

Colofon:
Dit jaarverslag is een uitgave van:
Sportservice De Vallei - Peppelensteeg 17 - 6715 CV Ede
0318 – 47 97 35 - info@sportservicedevallei.nl

De omzetcijfers over 2021 geven t.o.v. voorgaande jaren een vertekend beeld, met name 
veroorzaakt door de financiële Coronasteunmaatregelen, perioden van verplichte tijdelijke 
sluiting van accommodaties tijdens de Coronapandemie en daarmee gepaard gaande 
minder kosten voor onder andere beheer, energie en personeel.

Sportservice Ede B.V. Zwembad de Peppel B.V.

Financiële kengetallen

Omzet
€ 1.420.688

Subsidie
€ 2.408.213

Totaal
€ 3.828.901

Omzet
€ 2.072.322

Subsidie
€ 4.111.300

Totaal
€ 6.183.622

Omzet
€ 954.111

Subsidie
€ 2.243.203

Totaal
€ 3.197.314

Omzet
€ 2.039.611

Subsidie
€ 4.282.649

Totaal
€ 6.322.260

Omzet
€ 1.065.720

Subsidie
€ 1.704.532

Totaal
€ 2.770.252

Omzet
€ 2.738.799

Subsidie
€ 3.885.433

Totaal
€ 6.624.232

Totaal 2019: € 10.012.523 Totaal 2020: € 9.519.574 Totaal 2021: € 9.394.484
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“Gastvrije ontvangst en optimale klantbeleving” 

Horeca en
klantenservice
Als Sportservice De Vallei vervullen wij de rol als gastheer op onder meer onze 
toplocaties Zwembad De Peppel en Van der Knaap Topsporthal in Ede. Op beide 
locaties exploiteren wij uitstekende horecavoorzieningen en in De Peppel is ook onze 
receptie gehuisvest.

Klantvriendelijkheid staat bij ons voorop. In 2021 was het 
vanwege de lockdownperioden een grote uitdaging om 
bezoekers tijdig te informeren over actuele maatregelen en 
beperkingen rond openingstijden. Onze insteek was een 
positieve houding en optimisme, wat duidelijk gewaardeerd werd 
door onze gasten.

Gezonde voedings-
keuzes aanbieden

In 2021 hebben wij ons aanbod in de horeca kritisch door-
gelicht op gezonde producten, om daarmee ons behaalde 
zilveren certificaat ‘Gezonde kantine’ eer aan te doen.

Wij laten de keuze altijd aan de gast, maar minimaal 60% van ons assortiment bestaat 
uit gezonde alternatieven, die wij aantrekkelijk presenteren. Fruit bieden wij gratis aan, 
ook voor onze eigen medewerkers (Fruit op je werk).

Uniformiteit in 
‘veilig en schoon’
Voor ons zwembad De Peppel werken wij volgens het keurmerk Veilig en Schoon, ook 
in de perioden dat wij onze deuren moesten sluiten vanwege Coronamaatregelen. Wij 
vinden het vanzelfsprekend dat wij niet alleen gehoor geven aan de wet- en regelgeving 
maar juist ook aan de behoeften en verwachtingen van onze bezoekers.

In 2021 hebben wij samen met onze medewerkers gekeken 
naar hoe we deze hoge kwaliteitsstandaard ook kunnen 
doorvoeren op onze andere accommodaties. Zodat we in 2022 

in de hele breedte van onze organisaties uniform en volgens 
dezelfde routines en protocollen werken.

Voldoende in beweging blijven is 
ook in 2021 een flinke uitdaging 
geweest, zeker voor senioren. Geen 
gymnastiek, dans, koersbal of yoga in 
de zaal onder leiding van één van onze 
MBVO-docenten.

Als alternatief waren onze docenten tot 
medio juni te zien bij het dagelijks uur 
Gelderland in Beweging bij Omroep 
Gelderland. Sporten en bewegen in 
binnenaccommodaties werd toen weer 
mogelijk, met inachtneming van de 
richtlijnen van het RIVM en het NOC*NSF. 
Ook MBVO in ons Zwembad De Peppel 
kon toen weer van start gaan.

Wandeluitdaging

Medewerkers in de horeca werden tijdens deze perioden 
elders in de organisatie ingezet. Daardoor kregen zij meer 
inzicht en gevoel bij het brede aanbod van Sportservice De 
Vallei.

Wij hebben in 2021 in meerdere plaatsen in ons werkgebied 
de samenwerking gezocht met lokale sportaanbieders 
en organisaties in de zorgsector, om lokaal de Nationale 
Diabetes Challenge van de Bas van der Goor foundation te 
organiseren.

Bij deze wandeluitdaging wordt 10 weken aansluitend 
gewandeld onder begeleiding van een sport- of 
zorgprofessional. Onder de doelgroep vallen diabetici, mensen 
met hart en vaatziekten en mensen met COPD. Het is de 
bedoeling dat de deelnemers hun leefstijl verbeteren door 
middel van deze wandeluitdaging en uiteindelijk ook blijven 
sporten.

Reacties van deelnemers zijn lovend en veel van de deelnemers 
zijn ook na de tien weken blijven wandelen. Landelijk onderzoek 
laat ook zien dat deelnemers zich na hun deelname fitter en 
energieker voelen, afvallen en minder medicatie nodig hebben.

Meer bewegen 
voor ouderen

In 2021 moesten wij regelmatig even in de ‘ruststand’ vanwege 
Coronamaatregelen. Dat gaf ons als voordeel dat wij de klantreis goed konden 
analyseren; hoe worden wij (online) gevonden, hoe kiest men uit ons aanbod en 
hoe komt de bezoeker uiteindelijk bij het gewenste product?

De ‘klantreis’ scherp in beeld

In ICT bedrijf Xantion uit Ede hebben 
wij een goede partner gevonden die 
ons helpt die klantreis optimaal te 
faciliteren met een goede informatie- en 
communicatie-infrastructuur. Wij gaan 
daar in 2022 op verder bouwen, zodat wij 

klanten straks via één digitale ‘voordeur’ 
en telefoonnummer snel van dienst 
kunnen zijn. Zonder zoeken, zonder 
wachten, zonder extra kosten en zo 
efficiënt mogelijk.

Sport, bewegen en gezondheid

De Vallei
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23 binnensportaccommodaties, 26 kunstgras- en 43 natuurgrasvelden efficiënt 
onderhouden en beheren zodat de gebruikers kunnen rekenen op accommodaties in 
topconditie; dát is de uitdaging van onze medewerkers van Binnen- en buitensport.

Met een meerjarige onderhoudsplanning, vastgelegd in het MJOP, is het glashelder wat er aan onderhouds- en 
beheerswerkzaamheden moet gebeuren en tegen welke kosten. Dat doen wij uiteraard volgens de meest actuele wet- en 
regelgeving op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, maar waar het kan gaan we een stapje verder. En dat wordt 
gewaardeerd door onze gebruikers en opdrachtgevers.

“Accommodaties in top conditie!”

Binnen- en
buitensport

Inzet van onze 
kennis en expertise
In 2021 hebben wij onze uitvoerende werkzaamheden voor 
de buitensportvelden in gemeente Wageningen uitgebreid 
en werd er meer beroep gedaan op onze ervaring en 
adviezen.
In gemeente Ede hebben wij de renovatie van de gymzaal Ridderhof en de oplevering 
van de nieuw gebouwde ENKA-zaal en de gymzaal in Ederveen begeleid met onze 
expertise en adviezen. Met name op gebied van energiebesparing, duurzaamheid en 
veiligheid.

Wij hebben ons in 2021 bewezen als uitstekend gastheer. Of het nu ging om 
het faciliteren van stemlokalen voor de Tweede Kamerverkiezing of grote 
sportevenementen, zoals het International Veluwe Open Jiu Jitsu Championship 2021 
en de finales van de  Volleybal Supercup in de Van der Knaap Topsporthal

Sportaccommodaties 
van de toekomst

In 2021 hebben wij grote stappen gezet om 
sportaccommodaties duurzamer te maken en 
daarmee gereed voor de toekomst. Zo is de in 
maart opgeleverde nieuw gebouwde gymzaal 
in de ENKA-wijk in Ede aangesloten op het 
warmtenet van warmtebedrijf Ede en voorzien 
van negentig zonnepanelen. De zaal is 
daarmee onafhankelijk van aardgas en geheel 
zelfvoorzienend in elektriciteitsgebruik. 

Ook de nieuwe zaal in Ederveen heeft zonnepanelen. Het 
‘groene dak’ is bedekt met sedumplanten en binnen zijn 
energiezuinige toestellen geplaatst. Regen wordt verzameld 
in een wadi waardoor het langzaam de grond in kan 
trekken. Uiteraard zijn zoveel mogelijk milieuvriendelijke 
materialen gebruikt en is het gebouw goed geïsoleerd.

De gerenoveerde gymzaal Ridderhof heeft niet alleen 
binnen een make-over gehad. Ook op gebied van duurzame 
energie, energiebesparing, akoestiek en toegankelijkheid 
voor mindervaliden is flinke winst behaald. De ervaring en 
kennis die wij in deze projecten hebben opgedaan kunnen 
wij uitstekend gebruiken om onze ambities als duurzame en 
milieubewuste organisatie waar te maken.

Breder en flexibeler 
inzetbaar geworden

In 2020 zijn onze Technische Diensten van Zwembad De Peppel en Sportservice 
Ede samengevoegd tot één afdeling en daar hebben we in 2021 van geprofiteerd. 
We hebben geïnvesteerd in opleiding en techniek, zijn breder en flexibeler 
inzetbaar geworden en hoeven minder werkzaamheden uit te besteden.

Onze Technische Dienst is verantwoor-
delijk voor de technische en veilige staat 
van onze sportaccommodaties en zwem-
bad. Zoals waterbehandeling, drenkelin-
gendetectiesysteem, elektrotechnische 
installatie, luchtbehandelingsinstallatie, 

gebouwbeheerssystemen, bouwkun-
dig onderhoud en aanpassingen, etc. 
Duurzaamheid en innovatie zijn uiteraard 
belangrijk aandachtspunten voor onze 
medewerkers. Het is immers van toene-
mend maatschappelijk belang.

Optimistisch blijven en 
meedenken met gebruikers

Ons team Binnen- en buitensport is voor klanten en verenigingen gemakkelijk bereikbaar 
voor vragen, overleg en afstemming. Ondanks de Coronacrisis is het ons gelukt om 
optimistisch te blijven en als echte partner constant mee te denken met de gebruikers van 
onze accommodaties, hun wensen en de beschikbare mogelijkheden.

Met als doel om sport en bewegen bereikbaar te houden voor 
iedereen, ondanks de opgelegde beperkingen. Wat daarbij zeker 
helpt zijn de investeringen in onze online informatievoorziening 
en digitale verhuur- en reserveringssystemen. Wij willen daar 

vol op blijven inzetten zodat het voor onze klanten en 
verenigingen nog makkelijker wordt om een selectie 
te maken uit ons aanbod en deze snel en eenvoudig te 
boeken.
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De SAM Sportbieb is een uitleenpunt op scholen en in de 
wijken voor sportmateriaal. Kinderen in de leeftijd van 
4 tot en met 12 jaar mogen op openingstijden sport- en 
spelmateriaal lenen en hiermee spelen. Op school kunnen 
de scholen het sportmateriaal gebruiken tijdens de pauzes. 
Naschools kunnen de kinderen op het schoolplein of in de 
gymzaal blijven om te sporten met de SAM Sportbieb.

In maart 2021 hebben wij in de wijk Pomhorst in Wageningen 
een nieuwe SAM Sportbieb geopend in bijzijn van wethouder 
Leo Bosland en meer dan 50 kinderen. Dit is mogelijk 
geworden dankzij samenwerking met welzijnsorganisatie 
Solidez en buurtbewoners. De opening van de sportbieb 
hebben wij meteen benut om onze buitenspeelcampagne 
van Lekker in je Vel! in Wageningen af te trappen. In deze 
campagne brengen wij het belang van elke dag buiten 
spelen onder de aandacht van ouders en kinderen. Diverse 
Wageningse organisaties helpen mee die boodschap uit te 
dragen.

SAM Schoolsport Olympiade (SSO) is een jaarlijks 
terugkerende sportdag voor de groepen 4 en 5 van de 
basisscholen binnen de gemeenten in ons werkgebied. 
‘Meedoen is belangrijker dan winnen’ staat daarbij 
centraal. Kinderen kunnen kennis maken met het sport- en 
cultuuraanbod en nieuwe aanbieders uit de buurt.

Vanwege de Coronacrisis hebben we plaatselijk alternatieve 
programma’s gezocht voor de Olympiade om kinderen toch 
in contact te brengen met het lokale sport- en cultuuraanbod. 
Zo konden scholen in Rhenen zich aanmelden waarna wij ze 
koppelden aan sport- en cultuuraanbieders. Per school werd 
voor groep 6-7-8 een planning en afspraak gemaakt op een 
plaats in de buurt. Uiteindelijk hebben we voor 7 scholen 
in Rhenen een of meerdere aanbieder(s) gevonden en een 
planning gemaakt. Zo’n 500 kinderen hebben meegedaan aan 
dit alternatieve programma.

Op diverse basisscholen hebben wij in 2021 de SAM 
Beweegkliko geïntroduceerd. Zo kunnen kinderen tijdens 
de pauzes kennismaken met verschillend sport- en 
spelmateriaal. Dit wordt begeleid door kinderen uit de 
bovenbouw (Speelcoaches). De aantrekkelijke sportmaterialen 
en de enthousiaste coaches verminderen hanggedrag 
en conflictsituaties en stimuleren actief bewegen op de 
schoolpleinen, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en 
sociale leerervaringen.

De SAM Sportweken tijdens schoolvakanties zijn bedoeld 
om de jeugd van 7 t/m 12 jaar kennis te laten maken met 
het lokale sport- en beweegaanbod. De sportweken hebben 
als doel een gezonde, sportieve leefstijl en het plezier in 
bewegen te stimuleren.

Ondanks de beperkende Coronamaatregelen voor 
de binnensport vonden wij afgelopen jaar voldoende 
mogelijkheden om de SAM Sportweken in de openlucht te 
houden en in vrijwel iedere schoolvakantie!

Sjonnie Maasdam, buurtsportcoach in Ede: “Wij hebben in 
de Meivakantie, eerste week van de zomervakantie en in 
de herfstvakantie kinderen in gemeente Ede uitgenodigd 
om mee te doen met onder andere survivallen, atletiek, 
jongleren, balanceren en acrobatiek, dansen, basketbal, 
tafeltennis, korfbal, schermen en turnen en zwemmen bij 
Zwembad de Peppel. Ook de straatvoetbalwedstrijdjes tijdens 
de schoolvakanties op onze Krajicek Playgrounds aan de 
Essenburg in Veldhuizen (Ede) waren populair onder zowel de 
jonge als de oudere kinderen.”

In Rhenen organiseerden wij de Wintergames, waarbij 
jongeren onder meer mee konden doen aan een 
mountainbike-route door de omgeving. Ook in Wageningen 
organiseerden wij meerdere SAM Sportweken waar 
meer dan 250 kinderen aan deelnamen en 14 sport- en 
cultuuraanbieders hebben meegewerkt.

Verenigingsadvies

Wij adviseren en ondersteunen lokale 
sportverenigingen bij hulpvragen op het 
gebied van onder andere beleid, accommodatie, 
bestuur, financiën, aangepast sporten en 
vrijwilligers.

In het afgelopen jaar hebben wij, onder meer via 
een online Webinar, zoveel mogelijk meegedacht 
met de sportverenigingen om hun aanbod te 
kunnen blijven faciliteren, naar de mogelijkheden 
binnen de geldende Corona-maatregelen zoals 
het gebruiken van buitenlocaties.Ook hebben wij 
onder meer via ons Verenigingsloket en samen 

met de gemeente aan lokale verenigingen de 
consequenties van actuele Corona-maatregelen 
uitgelegd en vooral gewezen op wat er wél 
mogelijk was om toch te kunnen blijven sporten en 
bewegen. 

Sportschool van Doorn in Rhenen heeft met onze 
hulp gedurende de lockdowns diverse bootcamp-
trainingen (waaronder jiujitsu) aangeboden aan de 
leeftijdsgroep 11 t/m 17 jaar. Door goed met elkaar 
te blijven communiceren, konden zo’n 20 kinderen 
per les ‘gewoon’ aan hun gezondheid en fitheid 
werken in de buitenlucht.

SAM Sportweken

SAM Beweegkliko

SAM Sportbieb

SAM Schoolsport Olympiade

Sport- en beweegdelegatie uit Caribisch 
Nederland doet inspiratie op in Ede

In september 2021 ontvingen wij een 
delegatie vakgenoten uit Caribisch 
Nederland. Tijdens hun werkbezoek hebben 
zij kennis gemaakt met onze organisatie en 
het Athletic Skills Model (ASM).

Wij hebben hen onder meer ons gloednieuwe 
Playce X-veld op Sportpark Peppelensteeg laten 
zien en verteld hoe wij sport en bewegen voor 
iedereen bereikbaar maken en zorgen voor een 
optimaal sportklimaat.

Het is de bedoeling dat de kennis en ervaring 
die de delegatie heeft opgedaan in Caribisch 
Nederland wordt toegepast.

Bewegingsonderwijs 
in de Vallei: MQ scan
Uit onderzoek blijkt dat bij 1 op de 4 kinderen de motorische vaardigheid 
onvoldoende/slecht is. Een goede motoriek is belangrijk in het dagelijkse 
leven en voor onze gezondheid.

Wij maken de motorische vaardigheden van kinderen 
inzichtelijk door twee keer per jaar bij de gymles op 
school een MQ scan (Motorische test)  uit te voeren. 
Resultaten en rapportages zijn direct online zichtbaar 
voor de leerkracht en de school. Met dit inzicht en 
volgsysteem zorgen wij ervoor dat er jaarlijks gericht, 

‘op maat’ en individueel aan de motoriek kan worden 
gewerkt.
In 2021 hebben we op 32 scholen de MQ scan 
uitgevoerd en daarmee een beeld gekregen van hoe 
het met de motoriek van de kinderen in de regio is 
gesteld.

Onder het motto ‘Lekker in je vel’ initiëren wij campagnes, programma’s 
en activiteiten die gericht zijn op gezondheid en fitheid van 
basisschoolkinderen. Want gezonde leerlingen presenteren beter!

Lekker in je vel en JOGG

In 2021 hebben wij vier thema’s belicht: 
elke dag bewegen, buiten spelen, water drinken 
en meer groente en fruit eten. Met onder meer een 
mediacampagne, Buitenspeelkaart, posters op de 
scholen, YouTube video’s, de stoepkrijtchallenge, 
herinrichting van het speelplein De Tarthorst en 
de inzet van SAM Sportbieb werden kinderen op 
diverse wijzen uitgedaagd en geprikkeld om lekker 
buiten te spelen.
In ‘Lekker in je vel’ hebben wij de landelijke JOGG-

aanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht) vertaald 
naar ons werkgebied. Wageningen is al JOGG-
gemeente en in 2021 hebben wij de aansluiting 
van gemeente Ede in 2022 bij het JOGG-netwerk 
voorbereid. De lokale JOGG-aanpak gaat uit van 
een integrale aanpak op verschillende niveaus. Op 
beleidsniveau, uitvoerend niveau en op wijkniveau 
werkt men samen aan een gezonde leefomgeving 
voor kinderen; beleidsbepalers, professionals, 
familie, buurtbewoners en JOGG-medewerkers.

De Vallei
Sportservice
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“Inspireren en aanmoedigen om gezonder en vitaler te leven” 

Sport, bewegen
en gezondheid
Onze buurtsportcoaches, leefstijlcoaches en vakdocenten gymonderwijs hebben 
een duidelijke missie: iedereen, van jong tot oud, aanmoedigen om te kiezen 
voor een gezonder en vitaler leven. Op scholen, in wijken, zorginstellingen en bij 
sportverenigingen zijn onze medewerkers actief om hun lokale netwerk optimaal te 
benutten, samenwerking te vinden en programma’s en activiteiten te initiëren. Dit 
wordt grotendeels ondersteund vanuit de lokale Sportakkoorden van de betreffende 
gemeenten waarvoor wij actief zijn. Zodat wij de kosten voor deelnemers zo laag 
mogelijk houden en daarmee sporten en bewegen bereikbaar maken voor iedereen.

In 2021 hebben wij onze rol als ervaren, proactieve 
initiator op gebied van sport, bewegen en gezondheid in 
de regio verder invulling gegeven. Sociale samenhang en 
gezondheidspreventie stonden door de Coronacrisis behoorlijk 
onder druk. Toch hebben wij op een creatieve manier plannen 

en initiatieven om kunnen zetten in acties. Zodat we ook in 
een jaar van beperkende Coronamaatregelen tóch jong en 
oud aan het bewegen hebben kunnen krijgen én houden en 
ze bewuster hebben gemaakt van een gezondere, sportieve 
leefstijl.

Spelen en bewegen op
school en in de wijk

Onze buurtsportcoaches in de gemeenten Ede, Rhenen en Wageningen maken zich 
samen met lokale bewoners, vrijwilligers, leerkrachten, verenigingsbestuurders en 
gemeente sterk voor onder andere sportieve activiteiten in de wijk. Zij zijn de aanjager, 
de regisseur en verbinder tegelijk en stemmen activiteiten en programma’s af met onder 
meer de collega’s Gymonderwijs binnen Sportservice De Vallei. Zo stimuleren wij met onze 
‘beweegteams’ meer en beter bewegingsonderwijs en bewegen in en rond de school. 

In mei 2021 opende burgemeester Van Rumund in de wijk de 
Tarthorst in Wageningen het SAM Plein De Tarthorst. Wij stelden 
aan de gemeente een speelveld voor, waarmee de scholen, 
vakdocenten bewegingsonderwijs en sportverenigingen beter 
uit de voeten kunnen. Het SAM Plein biedt meerdere sport- en 
spelmogelijkheden en vakdocenten bewegingsonderwijs 
kunnen buiten betere gymlessen geven. Ook biedt de inrichting 
meer uitdaging aan kinderen om in de schoolpauzes buiten te 
sporten en te spelen.

Wij hebben ons in 2021`onder meer ingezet op interventies 
uit onze menukaart voor het onderwijs met bewegend 
leren, SAM Speelcoach, SAM Moves, SAM Sportweken, SAM 
School Olympiade en SAM Multisport Kids voor kinderen van 
4 t/m 6 jaar en SAM Multisport Junior voor jeugd van 7 t/m 
12 jaar. Vanuit SAM bieden wij een diversiteit van sport en 
spelactiviteiten aan, waarbij het breed motorisch ontwikkelen 
van kinderen centraal staat. Onze mascotte is SAM de wasbeer, 
die overal opduikt waar wij SAM-activiteiten initiëren en 
organiseren.

Larissa Wattilete, buurtsportcoach Rhenen: “Afgelopen jaar 
hebben ruim 30 basisschoolkinderen in Elst en ruim 20 
kinderen in Rhenen deelgenomen aan de wekelijkse SAM 
Multisport trainingen. In de rol van verbinder stimuleren wij 
samenwerking, wat heeft geleid tot subsidieaanvragen, de 
aanschaf van sport- en spelmaterialen en diverse initiatieven 
die het lokale sportaanbod promoten. Binnen het interne 
verenigingsnetwerk hebben wij een nieuwe trainer gevonden, 
zodat het project ook voortgezet kan worden.”

Berry Hellegering, buurtsportcoach in Wageningen: “SAM 
Multisport is zowel voor sportende als niet sportende kinderen. 
Binnen het programma maken zij kennis met tien verschillende 
beweegvormen gerelateerd aan diverse sporten en staat 
de motorische ontwikkeling van de kinderen centraal. Met 
SAM Multisport willen we bereiken dat kinderen door het 
sportplezier beter worden in sporten en bewegen en ook na 
hun jeugd blijven sporten. Van de 36 kinderen die meededen 
aan ons programma van 12 weken waren er 19 nog geen lid van 
een sportvereniging.”

Bewegen stimuleren 
met online video’s

In 2021, toen opnieuw de scholen moesten sluiten 
vanwege de Coronapandemie, hebben wij Daily Beweeg 
Challenges video’s opgenomen en gedeeld via onze sociale 
media kanalen. Met behulp van deze filmpjes konden 
kinderen binnenshuis toch actief bezig zijn. De online 
video’s waren populair en werden soms meer dan 1.250 
keer bekeken door kinderen vanuit de hele regio!

Mede vanwege dit succes hebben we in 2021 SAM Click & Play speciaal voor 
leerkrachten ontwikkeld. SAM Click & Play bestaat uit leuke filmpjes met 
beweegopdrachten, ‘energizers’ waarmee de leerkracht tijdens en tussen de lessen 
door de leerlingen even lekker kan laten bewegen voordat er weer concentratie en 
stilzitten verwacht wordt. Zo stimuleren wij ‘bewegend leren’ bij leerkrachten. Kleine 
beweegopdrachten in de les zorgen voor afwisseling, plezier, losmaken van energie en 
zijn goed voor de concentratie en leerprestaties.

Schaatsen op theedoeken of curling met WC rollen zijn slechts twee voorbeelden 
van de tien onderdelen van de online Winter Thuis Spelen in januari 2021. Kinderen 
konden hieraan online mee doen en hun scores invullen. Maar liefst 45 basisscholen, 
van Barneveld tot Wageningen en van Rhenen tot Renkum, hebben enthousiast 
meegedaan met de online wedstrijd van onze vakdocenten Gymonderwijs. 
Basisschool De Groene Vallei uit Ede heeft de wedstrijd gewonnen en kreeg de eerste 
prijs uitgereikt uit handen van onze mascotte SAM.



Als Sportservice De Vallei streven wij naar aantrekkelijk werkgeverschap, want onze 
medewerkers maken immers het verschil richting onze opdrachtgevers en klanten. 

Aantrekkelijke 
werkgever, nu
en in de toekomst

In 2021 hebben wij de consequenties van de voorgenomen 
fusie tussen Sportservice Ede B.V. en Zwembad De Peppel B.V. 
op een rij gezet. In overleg met de Ondernemingsraad, Raad 
van Commissarissen, vakbonden en andere sportbedrijven 
hebben wij gezocht naar het best mogelijke pakket aan 
arbeidsvoorwaarden en pensioenvoorziening voor al onze 
medewerkers in de nieuwe situatie. Wij hebben deze gevonden 
in de CAO Verzelfstandigde Maatschappelijke Organisaties 
(Vermo) en Pensioenfonds ABP.
De CAO Vermo is er voor een landelijke groep 
van verzelfstandigde gemeentelijke sport- en 
accommodatiebedrijven. Vrijwel alle sportbedrijven zijn 
aangesloten bij deze CAO. Zowel de arbeidsovereenkomsten 

onder CAO Zwembaden als ook de arbeidsovereenkomsten 
onder CAO Sport zijn per 1 januari 2022 gewijzigd in nieuwe 
arbeidsovereenkomsten onder CAO Vermo.

Vanuit de gedachte om alle medewerkers conform dezelfde 
arbeidsvoorwaarden te belonen, was ook overgang naar 
één pensioenfonds wenselijk. Voor de medewerkers, die 
waren aangesloten bij Pensioenfonds Recreatie hebben 
wij een vrijstellingsverzoek ingediend om de lopende 
pensioenvoorzieningen over te kunnen dragen naar ABP. Na 
goedkeuring volgde de procedure van aanmelding bij het ABP 
per 1 januari 2022.
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Gegevens personeel 
Sportservice De Vallei 2021

Mannen

Vrouwen

Leeftijd t/m 25 jaar

Leeftijd 26 t/m 40 jaar

Leeftijd 41 t/m 55 jaar

Leeftijd 56+

Parttime

Fulltime

Vast personeel

Tijdelijk personeel

(Zwembad De Peppel B.V. en Sportservice Ede B.V. samengevoegd)

Aantal

85

48

38

37

26

32

97

36

91

42

133 medewerkers

%

64%

36%

29%

28%

19%

24%

73%

27%

68%

32%


