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Voorwoord 

 

Dit rapport is het product van Lesley van der Klauw,  studente aan de Hogeschool van 

Amsterdam, opleiding Sport, Management en Ondernemen. 

 

In april 2010 heeft de afdeling Sport van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling een 

stageopdracht opgesteld. Het rapport dat voor u ligt, is het eindproduct van deze 

stageopdracht, een onderzoek naar de beschikbaarheid en het gebruik van zwembadwater 

in Amsterdam. 

 

Deze stage is een aansluiting op de minor “Sport, Beleid en Bestuur” die ik heb gevolgd in de 

tweede helft van het schooljaar 2009/2010. 

Het betreft een stage van begin september 2010 tot eind januari 2011. Uiteindelijk is de 

stage met een maand verlengd en is het onderzoek in februari 2011 opgeleverd. 

 

Vanaf begin september heb ik in een korte periode de afdeling leren kennen, de 

stageopdracht eigen gemaakt en naar manieren gezocht om een onderzoek te verrichten. 

Naast deze opdracht heb ik eigen prestatie-indicatoren opgesteld en verdere (kleinere) 

opdrachten voor de afdeling verricht. 

 

Ik wil graag de mensen bedanken die mij hebben geholpen om tot dit rapport te komen, 

waaronder de beleidsadviseurs van de afdeling Sport, de medewerkers van de afdeling 

Communicatie, Wilko de Graaf, docent Marktonderzoek op de Hogeschool van Amsterdam 

(Sport, Management en Ondernemen) Annemieke Beute, Martijn Keijsers en Marcel de 

Visser van de Koninklijke Nederlandse Zwembond, de exploitanten en zwembadmanagers 

van de Amsterdamse zwembaden en uiteraard de bestuurders van verenigingen voor het 

invullen van de vragenlijst. 

 

In het bijzonder bedank ik, Ed Degenkamp en Rob Vierveijzer voor de begeleiding tijdens 

mijn stage periode en mijn stagedocent René Randsdorp voor de begeleiding en het 

monitoren van mijn proces tijdens deze stage. 

 

 

 

Lesley van der Klauw 

Amsterdam, februari 2011
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Management samenvatting 

 

Voor u ligt het onderzoeksverslag behorende bij een onderzoek gehouden in het najaar van 

2010. Dit onderzoek is uitgevoerd door Lesley van der Klauw, student Sport, Management & 

Ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam, en stagiaire bij de Dienst 

Maatschappelijke Ontwikkeling, afdeling Sport.  

 

Het onderzoeksverslag geeft antwoord op de volgende onderzoeksvraag: Is er 

zwembadwater tekort voor zwemverenigingen in Amsterdam? 

 Het verslag bestaat uit verschillende onderdelen. In het eerste hoofdstuk ‘inhoudelijke 

oriëntatie’ staat beschreven wat deskresearch, voorafgaand aan een enquête, heeft 

opgeleverd. 

Bij het uitvoeren van het eerste gedeelte van het onderzoek is gebruik gemaakt van 

informatiewerving door middel van het afnemen van interviews. Deze interviews zijn 

gehouden met exploitanten van de Amsterdamse binnenzwembaden. Daarnaast is er ook 

gebruik gemaakt van een digitale enquête. Deze is verspreid onder alle zwemverenigingen in 

Amsterdam. Dat wil zeggen: alle zwemverenigingen die als zodanig bekend zijn bij 

SportService Amsterdam. Bij de verspreiding van de enquête is gebruik gemaakt van de site 

www.thesistools.com. De enquête bevatte voornamelijk multiple choice vragen, maar 

daarnaast ook open vragen. 

 

De resultaten van het onderzoek zijn terug te lezen in hoofdstuk 4 van dit verslag. 

Aansluitend volgen de conclusie en de aanbevelingen.  

 

De conclusie die aan de hand van de hoofdvraag gesteld kan worden is dat er een tekort aan 

beschikbaar zwembadwater is voor de Amsterdamse zwemverenigingen. Deze conclusie is 

te trekken omdat er voor verenigingen te weinig aanbod van zwembadwater is binnen tijden 

waarop een zwemvereniging actief kan zijn. Dit heeft deels te maken met de 

vrijwilligerscultuur waar een vereniging mee te maken heeft. Anderzijds heeft dit te maken 

met de vraag van haar leden om op bepaalde tijden gebruik te maken van het bad. 

 

Een aantal factoren ligt hieraan ten grondslag. De knelpunten dienen te worden opgelost 

voordat er gewerkt kan worden aan een oplossing voor het specifieke probleem, het tekort 

aan beschikbaar badwater voor verenigingen. Deze zijn uit dit onderzoek naar voren 

gekomen. In de aanbevelingen wordt aangegeven hoe de knelpunten kunnen worden 
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aangepakt om deze vervolgens weg te nemen. Tot slot treft u een weergave van de 

literatuurlijst en de bijlagen aan. 
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1 Inleiding 

 

De aanleiding voor dit onderzoek wordt nader besproken in de eerste paragraaf van dit 

hoofdstuk. In de tweede paragraaf wordt de te beantwoorden probleemstelling besproken, 

waarbij de doelstelling en de bijbehorende vraagstellingen worden uitgediept. In de derde 

paragraaf wordt ingegaan op de rol van de onderzoekers. In de laatste paragraaf wordt kort 

de opzet van het rapport behandeld.  

 

Het onderzoek heeft als doel een duidelijk beeld te geven van de activiteiten binnen 

zwemverenigingen in Amsterdam. Daarnaast wordt er ook ingegaan op aspecten als 

tarieven, leden, toekomstbeeld etc. Tot slot geven de uiteindelijke conclusies van dit 

onderzoek aanleiding tot aanbevelingen die het functioneren van de Amsterdamse 

zwemverenigingen kunnen optimaliseren.  

 

1.1 Aanleiding onderzoek 

 

a) Het Sportplan 2009-2012 benadrukt het veiligstellen van de sportvereniging en 

beoogt deze als onmisbare schakel in te zetten in het uitvoeren van het sportbeleid 

gelet op de maatschappelijke waarden die sport heeft die dan ook optimaal dienen te 

worden benut. Daartoe zullen deze worden ondersteund en gefaciliteerd. De 

Olympische Ambitie is er op gericht om zowel op het gebied van topsport maar ook 

de breedtesport hoog in te zetten. 

b) Veelvuldig wordt door zwemverenigingen aangegeven dat zij belemmerd worden bij 

het verkrijgen van meer zwemwater voor hun activiteiten. Daardoor ontstaan er 

wachtlijsten. Bovendien zouden de verenigingen worden belemmerd bij het uitvoeren 

van het leszwemmen. 

c) Veelvuldig wordt er politiek aandacht geschonken aan een vermeend tekort aan 

leszwemmogelijkheden.  

d) Roostertechnische problemen zouden een optimaal gebruik in de weg kunnen staan 

 

1.2 Probleemstelling 
 

In dit hoofdstuk wordt duidelijk wat de hoofdvraag van dit onderzoek is en welke deelvragen 

daarop volgen. 
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1.2.1 Hoofdvraag 

De onderzoeksvraag bij dit onderzoek luidt: ‘Is er genoeg zwembadwater beschikbaar om de 

Amsterdamse zwemverenigingen voldoende te faciliteren in hun behoeften?’  

 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn de navolgende aspecten bij het onderzoek 

betrokken: 

a) Inventariseren huidig gebruik zwembaden 

b) inventariseren wensen georganiseerde sport, zwembaden en stadsdelen qua 

gebruik zwembaden 

c) In kaart brengen van de behoeften en de knelpunten qua beschikbaar zwemwater 

bij de Amsterdamse zwemverenigingen aan de hand van te ontwikkelen criteria 

 

1.2.2 Deelvragen 

1. Hoe wordt er gebruik gemaakt van de zwembaden? (Overzicht van gebruik 

zwembaden) 

• de verdeling van de beschikbare zwemuren over alle gebruikers zoals 

schoolzwemmen, leszwemmen verzorgd door zwembad, zwemvereniging 

en zwemscholen, verenigingszwemmen, doelgroepenzwemmen etc. 

 

2. Welke kerncijfers (criteria) worden gehanteerd bij het toewijzen van 

zwembadruimte? Gelet op: 

• per discipline 

• per aantal m2, banen etc. 

 

3. Welke uitgangspunten worden gehanteerd bij het toewijzen van zwembadruimte 

aan zwemverenigingen? Gelet op: 

• contractuele verplichtingen met stadsdeel 

• prioriteiten bij toewijzing leszwemmen 

• prioriteiten bij het gebruik van het zwemwater 

 

4. Welke tarievenstructuur wordt er door zwembaden gehanteerd bij het verhuren 

van zwembadwater? Gelet op: 

• de afspraken in het bestuursakkoord over de tarieven voor 

sportverenigingen  

• de ervaring van de zwembaden en verenigingen met deze regeling 
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1.3 Opzet onderzoek 

 

1.3.1 Oriëntatie 

Tijdens de oriëntatiefase van dit onderzoek zijn er gesprekken gevoerd met verschillende 

professionals op het gebied van de zwemsport in Amsterdam. Zo is er contact geweest met 

de Koninklijke Nederlandse Zwembond, medewerkers van de DMO afdeling Sport en 

Schoolzwemmen. Naast deze gesprekken heeft er ook desk research plaatsgevonden en is 

basisdocumentatie verzameld. Deze basisdocumentatie bestaat uit contactgegevens van 

zwembaden, zwembadexploitanten, zwemverenigingen en documentatie van DMO zoals het 

Sportplan 2009-2012 en het Sportaccommodatieplan. 

 

1.3.2 Onderzoeksfase 

De onderzoeksfase is in twee onderdelen verdeeld. Het eerste onderdeel bestaat uit 

interviews met exploitanten en managers van alle grote overdekte zwembaden in 

Amsterdam. Te weten Het Marnix in stadsdeel Centrum, Floraparkbad in stadsdeel Noord, 

Sportfondsenbad Oost in stadsdeel Oost, Bijlmersportcentrum in stadsdeel Zuidoost, De 

Mirandabad en het Zuiderbad in stadsdeel Zuid, SportPlaza Mercator in stadsdeel West en 

het Sloterparkbad in stadsdeel Nieuw-West. 

Het tweede onderdeel is een enquête, verspreidt onder alle zwemverenigingen in 

Amsterdam. De enquête is niet verspreid onder commerciële organisaties als zwemscholen 

en duikscholen. Ook onderwatersportverenigingen en zwemverenigingen van buiten de 

gemeente Amsterdam zijn niet benaderd voor dit onderzoek. Het doel is namelijk om te 

weten te komen of er voldoende zwembadwater beschikbaar is voor Amsterdamse 

zwemverenigingen. 

De resultaten van de enquêtes en de interviews zijn uiteindelijk met elkaar vergeleken om 

een duidelijk beeld te vormen van de situatie. 

 

1.3.3 Conclusies & aanbevelingen 

Tot slot zijn er na de onderzoeksfase conclusies getrokken uit de resultaten. Daarnaast zijn 

er aanbevelingen gedaan aan DMO afdeling Sport, zwemverenigingen en 

zwembadexploitanten. 
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2 Inhoudelijke Oriëntatie 

 

2.1 Zwemwater in Amsterdam 

 

In het bestuursakkoord sport zijn 10 zwembaden opgenomen als basissportvoorziening: 

- 4 combibaden (met overdekt en onoverdekte bassins): Floraparkbad, Sloterparkbad, 

De Mirandabad en SportPlaza Mercator (voormalig Sportfondsen West en Jan van 

Galenbad). 

- 4 binnenbaden: Sportfondsenbad Oost, Bijlmersportcentrum, Zuiderbad en Het 

Marnix. 

- 2 openluchtbaden: Brediusbad en Flevoparkbad. 1 

 

2.1.1 Combibaden 

 

Floraparkbad 

Het Floraparkbad ligt in stadsdeel Noord en wordt geëxploiteerd door het stadsdeel zelf. Het 

complex beschikt over binnen- en buitenbaden. Het binnenbad is verdeeld in een 

wedstrijdbad van 25 meter (6 banen). Aansluitend aan dit bad bevindt zich een springkuil van 

12,5 bij 9,5 meter. Daarnaast is er een instructiebad, een sauna en een whirlpool. Buiten ligt 

een tweede wedstrijdbad en een springbassin. Dit wedstrijdbad is 50 meter lang, heeft 8 

banen en heeft een vaste bodem. Gedurende de winterperiode wordt het bad met een 

luchtdraaghal overkapt. 

 

Sloterparkbad 

Dit zwembad ligt in stadsdeel Nieuw-West en wordt geëxploiteerd door Optisport. Het 

Sloterparkbad beschikt over verschillende bassins, te weten een doelgroepenbad, een 50-

meter wedstrijdbad, een springbassin en een recreatiebad. Ook is er een buitenterrein met 

een 25- meterbad, gelegen aan de Sloterplas. 

 

Het recreatiebad van het Sloterparkbad bestaat uit een glijbaan, een stroomversnelling, 

bubbelbad, peuterbad, massagestralen, stoomcabines en kruidenbaden.  

 

                                                 
1 Bron: Sportaccommodatieplan; Vraag- en aanbodanalyse van de Amsterdamse basissportaccommodaties 
(DMO, DRO; Amsterdam; 2006) 
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Het springbassin heeft een afmeting van 15 x 20 meter en is 5 meter diep. Er zijn twee 

springplanken van 1 meter en twee springplanken van 3 meter hoog. Ook is er een duiktoren 

met springniveau’s van 3, 5, 7,5 en 10 meter. Toeschouwers kunnen plaatsnemen op de 

bovenliggende tribune. 

 

Het 50-meter wedstrijdbad wordt gebruikt door verenigingen en voor school- en 

leszwemmen. Het bad is geschikt voor wedstrijden en een tribune is aanwezig. Dit 50-

meterbad heeft een afmeting van 50 bij 21 meter en heeft 8 banen incl. startblokken. Het bad 

kan in twee gedeelten worden gescheiden door een drijvend ponton. Hierdoor is het mogelijk 

twee 25-meter baden te creëren. 

 

Het doelgroepenbad wordt gebruikt voor leszwemmen, therapiezwemmen en verschillende 

doelgroepactiviteiten. Het bad is 20 x 10 meter en beschikt over een beweegbare bodem met 

een maximale diepte van 1,40 meter. 

 

Het buitenbad is gelegen op het buitenterrein van het Sloterparkbad aan de Sloterplas. Het 

bad is 25 x 15 meter en is 1,40 meter diep. Ook is er een peuterbad. Het buitenterrein ligt 

aan de Sloterplas, waarin eveneens gezwommen kan worden (natuurbad).2 

 

De Mirandabad 

Het De Mirandabad ligt in stadsdeel Zuid en wordt geëxploiteerd door het stadsdeel zelf. Het 

zwembad beschikt over twee binnenbaden en drie buitenbaden. Het overdekte gedeelte 

bestaat uit een golfslagbad en een 25 meterbad. Het subtropisch zwemparadijs beschikt 

over een golfslagbad en bestaat uit verschillende waterdieptes. Het 25 meterbad heeft 6 

banen met een waterdiepte van 1,50 tot 2,65 meter. 

 

Het buitengedeelte bestaat uit een 50 meterbad, een peuterbad en het Zeskant. Het 50 

meterbad is geopend van 1 mei tot en met 31 augustus. Om in dit bad te mogen zwemmen 

moet de gebruiker in het bezit zijn van een A diploma. In dit bad mag geen gebruik worden 

gemaakt van drijfmiddelen of drijvend speelgoed. Het peuterbad is geschikt voor kinderen tot 

4 jaar en is uitgerust met verschillende speeltoestellen. Het Zeskant is een ondiep bad dat 

onderverdeeld wordt in twee verschillende baden. De afscheiding is aangegeven met een 

lijn. Het ene deel is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar zonder zwemdiploma, en heeft een 

aantal speeltoestellen en glijbanen. Het andere (diepere) deel is alleen toegankelijk voor 

                                                 
2 Bron: www.optisport.nl/sloterparkbad 
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kinderen met minimaal een A diploma. In dit gedeelte van het bad is een hoge glijbaan 

aanwezig.3 

 

SportPlaza Mercator 

In stadsdeel West ligt SportPlaza Mercator. Dit complex wordt geëxploiteerd door 

Sportfondsen Nederland en heeft drie binnenbaden en een buitenbad. Buiten ligt een 

wedstrijdbad van 50 meter met 8 banen. Binnen ligt een wedstrijdbad, recreatiebad en een 

doelgroepenbad. Het wedstrijdbad is 25 meter lang met over de helft van het bassin een 

beweegbare bodem. Het bad beschikt over 6 banen. Het doelgroepenbad heeft eveneens 

een beweegbare bodem. Het recreatiebad (instructiebad) is knie-diep.4 

 

2.1.2 Binnenbaden 

 

Sportfondsenbad Oost 

Sportfondsenbad Oost ligt in stadsdeel Oost en wordt, net als SportPlaza Mercator, 

geëxploiteerd Sportfondsen Nederland. Het zwembad heeft twee etages. Boven bevindt zich 

het diepe wedstrijdbassin met 6 banen en het instructiebad 2 (heupdiep water). Beneden 

bevinden zich twee instructiebad. Het bad is recent geheel gerenoveerd.5 

Naast het wedstrijdbad en de instructiebaden beschikt het Sportfondsen Oost ook over een 

whirlpool, een sauna en kruidenbaden. 

 

Bijlmersportcentrum 

Dit sportcentrum ligt in stadsdeel Zuidoost en wordt geëxploiteerd door Optisport. Het 

complex bevat een wedstrijdbad van 25m lang met 6 banen. Het bassin heeft een flexibele 

bodem. Naast het wedstrijdbad beschikt het Bijlmersportcentrum ook over een recreatiebad, 

een peuterbad en een instructiebad (doelgroepenbad). Ook dit laatste bassin heeft de 

beschikking over een flexibele bodem. 

 

Zuiderbad 

Naast het De Mirandabad beschikt stadsdeel Zuid ook over het Zuiderbad. Wederom 

exploiteert het stadsdeel dit zwembad zelf. Dit zwembad bestaat uit 1 bassin met een vaste 

bodem. Het ondiepe en diepe gedeelte worden van elkaar gescheiden door een lijn. Het 

ondiepe gedeelte is +/- 8 meter lang en 15 meter breed. Het diepe gedeelte is +/- 23 meter 

                                                 
3 Bron: www.zuid.amsterdam.nl/vrije_tijd_en_sport/de_mirandabad 
4 Bron: Schoolzwemwerkplan, Amsterdam 2010-2011 (H. Oudejans; Amsterdam, augustus 2010) 
5 Bron: Schoolzwemwerkplan, Amsterdam 2010-2011 (H. Oudejans; Amsterdam, augustus 2010) 
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lang en 15 meter breed. Er is een duikplank aan de diepste zijde van het bad. De afstand 

van de kant tot het wateroppervlak is variabel en zal tussen de 70 en 100 cm zijn. Het bassin 

heeft 5 banen. Naast dit bassin is er ook een whirlpool aanwezig en twee stoomcabines. 

 

Het Marnix 

Het Marnix ligt in stadsdeel Centrum. Het complex wordt beheerd en geëxploiteerd door 

Stichting Sportbedrijven Amsterdam-Centrum. Het zwembad is relatief nieuw en beschikt 

over twee bassins, een wedstrijdbad van 25 bij 12,5 meter (5 banen) en een extra verwarmd 

instructiebad van 20 bij 10 meter. Het wedstrijdbad heeft een diepte van 1,40 tot 2,10m. 

Beide bassins hebben een beweegbare bodem en een massagestraal.  

 

2.2 Sportaccommodatieplan 
 
Onderstaande informatie (tot hoofdstuk 3)  komt uit het Sportaccommodatieplan van de 

gemeente Amsterdam. Dit sportaccommodatieplan is gepubliceerd in 2006. Inmiddels zijn de 

gegevens niet meer actueel. Daarom is het in dit rapport aangepast aan de huidige 

omstandigheden. 

 

Het aantal vierkante meters overdekt zwemwater dat beschikbaar is hangt af van het al dan 

niet meerekenen van de overkapping met een luchtdraaghal van het Floraparkbad in het 

winterseizoen. Inclusief deze overkapping beschikt de gemeente Amsterdam over ongeveer 

7.885 m2 overdekt zwemwater. Als indicatie voor wat aan overdekt zwemwater nodig is, 

wordt in de Planologische Kengetallen van Kluwer 0.01 m2 per inwoner aangehouden. 

Amsterdam voldoet daar - als de overkapping in het winterseizoen van het Floraparkbad 

wordt meegerekend - redelijk aan, met als kanttekening dat de spreiding over de 

stadssectoren niet gelijkmatig is: de stadssector Oost steekt ongunstig af (575 m2 op ruim 

126.000 inwoners, hetgeen minder is dan de helft van de norm). Tevens worden bij de 

Planologische Kengetallen factoren aangegeven die de bezoekfrequentie positief resp. 

negatief beïnvloeden. Deze geven geen aanleiding om een andere behoefte-indicatie te 

willen aanhouden: enerzijds zijn er factoren die de bezoekfrequentie positief beïnvloeden 

(zoals hoge bevolkingsdichtheid, jonge leeftijdsopbouw, deelname uit onderwijs) anderzijds 

zijn er negatief beïnvloedende factoren zoals de nabijheid van andere zwembaden en een 

veelheid van andere culturele en recreatieve voorzieningen. 
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Voor het aantal vierkante meters buitenzwemwater zijn geen normen bekend. Hiernaar is in 

het kader van deze studie ook geen onderzoek gedaan: de capaciteitsberekeningen 

beperken zich tot het overdekte zwemwater in de basissportvoorzieningen.  

 

Bij de capaciteitsberekeningen zijn alleen de basisvoorzieningen betrokken. 

 

2.2.1 Toelichting op de capaciteitsbepaling 
Om te kunnen bepalen of de basissportvoorzieningen voldoende ruimte bieden, is gepoogd 

het gebruik door de verschillende categorieën/gebruikers in beeld te brengen. 

Het betreft:  

- particuliere zwemlessen (doorgaans aangeboden door de zwembaden of 

zwemverenigingen); schoolzwemmen; 

- gebruik door zwemverenigingen; 

- overig gebruik (recreatief). 

 

Voor zwemlessen (zowel particulier als schoolzwemmen) is op basis van een aantal 

uitgangspunten en normen in beeld gebracht hoeveel gebruiksuren beschikbaar zouden 

moeten zijn en hoeveel gebruiksuren daadwerkelijk (op de daartoe geschikte tijdstippen) 

beschikbaar zijn. Doel is de maximaal beschikbare capaciteit te kunnen vergelijken met de 

(potentiële) vraag. Uitgangspunt is de vraag hoeveel zwemuren per persoon jaarlijks nodig 

zijn, geconfronteerd met hoeveel een zwembad kan bieden gelet op het aantal lespunten dat 

tegelijkertijd bruikbaar is. Daarbij is gelet op fysieke mogelijkheden (wat kan er maximaal in), 

maar ook op de tijden die geschikt zijn voor de resp. vormen van onderricht (schooltijden 

resp. juist buiten schooltijd). Tot slot is onderscheid gemaakt tussen ondiep en diep water.  

 

2.2.2 Schoolzwemmen 
De Amsterdamse zwembaden uit de basisvoorraad zouden binnen schooltijd voldoende 

ruimte kunnen bieden om de schoolzwemmers te kunnen faciliteren. Dat geldt zowel voor 

ondiep als voor diep water.  

 

Niettemin ervaren organisatoren van schoolzwemmen wel eens hindernissen bij het zoeken 

naar voldoende ruimte. Dat komt dan dus niet door een gebrek aan capaciteit van de 

accommodaties, maar door andere factoren. Zo kan het zijn dat het zwembad op bepaalde 

momenten liever andere activiteiten accommodeert (bijvoorbeeld recreatieve) of dat het 

schoolrooster te veel beperkingen oplegt. 
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De hoeveelheid tijd die momenteel geclaimd wordt voor schoolzwemmen wordt beperkt door 

budgettaire en organisatorische randvoorwaarden. Zo krijgen de meeste leerlingen op 

jaarbasis niet meer dan 27 klokuren zwemles aangeboden, terwijl de Nationale Raad 

Zwemdiploma’s (NRZ) als norm voor het halen van een A-diploma 40 klokuren aanhoudt. De 

zogenaamde nacursussen compenseren dit maar zeer ten dele. 

 

In de Planologische Kengetallen van Kluwer worden naast normen voor het aantal vierkante 

meters ook indicaties gegeven van de maximale afstand van zwembaden tot scholen die 

voor schoolzwemmen gebruik maken van het bad. Uitgegaan wordt van een maximale 

reistijd van 10 minuten, hetgeen gelijkgesteld wordt aan maximaal 4 km per bus. 4 km in 10 

minuten lijkt ons om te beginnen voor Amsterdam te ambitieus. Bovendien is de afstand 

vanuit IJburg naar het dichtstbijzijnde bad (Sportfondsenbad Oost) groter. Dit geeft 

aanleiding tot de conclusie dat er voor IJburg minimaal een voorziening voor 

schoolzwemmen nodig is. 

 

2.2.3 Particuliere zwemlessen 
Ook voor particuliere zwemlessen geldt dat er geen capaciteitsgebrek is of voorzien wordt. 

Momenteel worden daarvoor circa 200 uren per week (upw) gebruikt. Het aantal uren dat de 

zwembaden hiervoor op de daarvoor geschikte tijdstippen zouden kunnen vrijmaken 

bedraagt zoveel, dat nog een flinke groei mogelijk is. 

 

Een en ander bevestigt de eerdere constatering dat niet de beperkte capaciteit van de 

accommodatie, maar andere factoren veroorzaken dat er wachtlijsten kunnen ontstaan voor 

zwemles. Gebrek aan instructeurs, het onderbrengen van andere activiteiten en 

afstemmingsproblemen zijn daarvan voorbeelden. 

 

Naar analogie van de constatering bij schoolzwemmen dat vanuit IJburg een te grote afstand 

moet worden overbrugd naar het dichtstbijzijnde zwembad, kan gesteld worden dat dit 

evenzeer opgaat voor het particuliere leszwemmen. Normen hiervoor zijn echter niet 

voorhanden. 

 

2.2.4 Verenigingen 
Van alle uren die geschikt zijn voor verenigingen (avond/weekend), wordt een gedeelte door 

verenigingen gebruikt (meestal rond een kwart). In totaal gaat het om zo’n 200 uur per week, 

waarvan het grootste gedeelte in het Sloterparkbad (meerdere verenigingsuren tegelijk in 

meerdere ruimten – bij de berekening is rekening gehouden met het aantal eventueel apart 
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te verhuren onderdelen van het bad). Het Sloterparkbad buiten beschouwing gelaten, gaat 

het om een tien-vijftiental uren per zwembad (Floraparkbad 27,5, maar die heeft ook twee 

gelijktijdig te verhuren eenheden). Het is mogelijk dat zwembaden een limiet stellen aan het 

gebruik door verenigingen omdat ze de voorkeur geven aan andere activiteiten. Gelet op het 

grote verschil tussen de hoeveelheid in principe geschikte ruimte tegenover de relatief 

beperkte vraag, kan geconcludeerd worden dat de capaciteit van de accommodatie hier in 

elk geval geen rol speelt. 

 

2.2.5 Recreatief gebruik 
De recreatieve gebruiker is de grootgebruiker van de Amsterdamse zwembaden (inclusief de 

buitenbaden). Van de circa 2 miljoen bezoeken per jaar, zijn er naar schatting 750.000 

recreatief. (particuliere lessen: 650.000, verenigingen 400.000, schoolzwemmen 

200.000). Het aantal uren per week dat beschikbaar is voor recreatief gebruik bedraagt circa 

425 upw, tegen 220 upw voor verenigingen, 220 upw voor particuliere lessen en 100 upw 

voor schoolzwemmen. 

 

2.2.6 Warm water 
Voor speciale doelgroepen (gehandicapten, reumapatiënten, ouderen, baby’s) kan het nodig 

zijn om in warmer water (circa 32°) te zwemmen dan in de gewone zwembaden gebruikelijk 

is (circa 27°). Naar aanleiding van veranderingen i n het aanbod van zogenaamde 

therapiebaden en andere warmwaterbassins in het recente verleden, is wel eens 

gesuggereerd te onderzoeken in hoever dit specifieke aanbod overeenstemt met deze 

specifieke vraag. Baden die warm water bieden of dat zouden kunnen, zijn het 

Sloterparkbad, het Bijlmerbad, Sportfondsenbad Oost, SportPlaza Mercator, het Marnixbad, 

het bad in het revalidatiecentrum Amsterdam, De Werf, het mythyl-tyltylbad en het Ronald 

McDonald Centre. Baden die ook warm water bieden, maar net buiten de gemeentegrenzen 

liggen, zijn het Wethouder Duranbad in Diemen, Het AGO-bad in Diemen, en de Meerkamp 

in Amstelveen. 

Zonder er nader cijfermatig onderzoek naar te doen, kan daarom gesteld worden dat voor 

deze categorie gebruikers hetzelfde geldt als voor de leszwemmers: het kan niet de 

capaciteit van de in en rondom Amsterdam beschikbare accommodaties zijn die veroorzaakt 

dat potentiële gebruikers geen ruimte vinden. Het kan uiteraard zijn dat andere 

belemmeringen (bijvoorbeeld beperkte mobiliteit van de doelgroep) veroorzaken dat de 

zwembaden niet voor een ieder even goed bereikbaar zijn. Vanuit het oogpunt van 

maatschappelijke gezondheidszorg (therapiezwemmen) is het denkbaar dat aanvullende 
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maatregelen gewenst zijn. Hiernaar is echter in dit sportaccommodatieplan geen nader 

onderzoek verricht. 

 

2.2.7 Kwaliteit 
In 2002 is de kwaliteit van een aantal Amsterdamse zwembaden getoetst door een extern 

bureau (Drijver & Partners, maart 2002). De zwembaden waarvoor al verregaande sloop- en 

nieuwbouwplannen bestonden, zijn daarbij buiten beschouwing gebleven. Dat waren het 

Bijlmerbad (oplevering nieuw bad in 2007), het Jan van Galenbad en het Sportfondsenbad-

West (die door het nieuw gebouwde Sportplaza Mercator (combibad) is vervangen 

(oplevering in 2006) en voor het inmiddels gesloopte en nieuw gebopuwde Marnixbad 

(oplevering nieuwbouw 2006). 

 

Van de overige baden werd geconstateerd dat het Floraparkbad aan vervanging toe is. Van 

het Sportfondsenbad Oost werd aangeven dat verbeteringen in de functionaliteit nodig zijn. 

(inmiddels uitgevoerd). Alle overige baden zijn kwalitatief in orde. Het Zuiderbad is in 2007 

gerenoveerd (evenals het openluchtbad Brediusbad), Het Sloterparkbad is van recente 

datum (opening  april 2001), het De Mirandabad heeft achterstallig onderhoud weggewerkt 

(evenals het openluchtbad Flevoparkbad). 

 

2.2.8 Conclusie 
Over heel Amsterdam gezien is er voldoende overdekt zwemwater. Amsterdam loopt dan 

ook over het geheel gezien redelijk in de pas met de richtlijn uit de Planogische Kengetallen 

van 0,01 m2 per inwoner. Bovendien is uit de berekeningen gebleken dat de bestaande 

baden uit de basisvoorraad voldoende capaciteit bieden. Toch is het noodzakelijk een 

zwembad voor IJburg te realiseren, gelet op:  

- het nu al geringe aantal vierkante meters overdekt zwemwater in de sector Oost (575 

m2 op ruim 126.000 inwoners) in combinatie met de bevolkingsprognose voor deze 

sector (ruim 173.000 in 2020); 

- de afstand van IJburg tot het dichtstbijzijnde overdekte zwembad (Sportfondsenbad-

Oost).6 

 

Volgens de Planologische Kengetallen is in de sector Oost in 2020 ruim 1100 m2 extra 

overdekt zwemwater gewenst. Wellicht leidt in het kader van de ontwikkeling van IJburg een 

                                                 
6 Volgens de Planologische Kengetallen van Kluwer zou voor schoolzwemmen de maximale afstand tussen 
zwembad en school 4 km mogen bedragen 
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particulier initiatief tot de realisering van een zwembad. In dat geval zou volstaan kunnen 

worden met het afnemen van ruimte voor leszwemmen.7 

 

                                                 
7 Bron: Sportaccommodatieplan; Vraag- en aanbodanalyse van de Amsterdamse basissportaccommodaties 
(DMO, DRO; Amsterdam; 2006) 
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3 Methode 

 
In dit hoofdstuk wordt de methodiek van het onderzoek beschreven. In dit hoofdstuk worden 

eerst de algemene aspecten van de methode besproken.  

 

3.1 Kwantitatief onderzoek 

 

Voor wat betreft het onderzoek is voor een deel gekozen voor een kwantitatieve benadering 

van de doelgroep. Om vast te kunnen stellen is het belangrijk om een groep respondenten te 

meten. Alle vragen die een belangrijk beeld geven over de activiteiten van de vereniging. 

 

3.2 Betrouwbaarheid 

 

De meting berust op aanname van bestuursleden van de zwemverenigingen. Afgesproken 

met DMO is dat de betrouwbaarheid van het onderzoek op 95% wordt gesteld. Om tot deze 

betrouwbaarheid te komen dienen er 15 ingevulde enquêtes te zijn afgenomen.  

 

3.3 Procedure 

 

De vragenlijst is per post uitgezet naar alle zwemverenigingen waarbij ook een mogelijkheid 

is geboden om de enquête online in te vullen. De online enquête is gemaakt via de site: 

www.thesistools.com. 

De resultaten zijn digitaal ingevoerd op Thesistools.com, aangezien dit programma een 

database aanmaakt voor de gebruiker. 

Doordat de verenigingen al worden belast met de alledaagse taken, is de enquête zo kort en 

bondig mogelijk gehouden. De verenigingen hebben een responstijd van ongeveer 4 weken 

gekregen.  

Na 1 week is er een herinnering verstuurd aan de verenigingen. Na 2 weken is de tweede 

herinnering verstuurd naar verenigingen.  

De verenigingen waarvan alleen een postadres bekend is en niet hebben gereageerd, zijn 

telefonisch benaderd om een zo hoog mogelijke respons te behalen.  
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DMO biedt geen vergoeding voor het invullen van de vragenlijst, waardoor de respons lager 

kan uitvallen dan gewenst. Er wordt dan ook nadrukkelijk gecommuniceerd dat het 

onderzoek een gunstige uitwerking voor de vereniging zal hebben en essentieel is om een 

goed inzicht te krijgen. De verenigingen zijn verzocht de vragenlijst in te laten vullen door 

een bestuurslid. De database is opgesteld vanuit Thesistools.com, dat een Excel bestand 

levert. 

 

Opvallende kenmerken van de procedure: 

• Drie verenigingen hebben per post de enquête geretourneerd, de overige twaalf 

verenigingen hebben digitaal de enquête ingevuld.  

In de schriftelijke enquête is de mogelijkheid geboden de vragenlijst via internet in te 

vullen. Het is goedkoper en milieuvriendelijker om de enquête alleen per e-mail te 

verspreiden in de toekomst. 

 

3.4 Respondenten 

 

Interview zwembadexploitanten 

Deze interviews zijn gehouden met exploitanten van de Amsterdamse (binnen-)zwembaden 

te weten het Sloterparkbad, het Zuiderbad, Het Marnix, het Floraparkbad, het De 

Mirandabad, Het Sportfondsenbad Oost, het Bijlmersportcentrum en SportPlaza Mercator. 

 

Enquête verenigingen 

Voor het onderzoek is er een adressenbestand aangeleverd door DMO/SportService 

Amsterdam. 

Het adressenbestand omvat 23 zwemorganisaties, waarvan er na controle 16 zijn 

overgebleven. Deze 16 organisaties zijn benaderd voor het invullen van de enquête. De 

overige 7 organisaties zijn niet benaderd omdat zij buiten de doelgroep vielen. Ofwel omdat 

het geen Amsterdamse vereniging is, of bijvoorbeeld omdat het een commerciële organisatie 

is etc. 

 

3.5 Interview  

 
Door middel van het afnemen van interviews met de 8 zwembadexploitanten is informatie 

verzameld met betrekking tot de roosterindeling van het zwembad, gebruikersoverzicht, 

prijzen met betrekking tot huur van bassins en huurovereenkomsten. Daarnaast is onder 
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andere gevraagd naar een overzicht van wachtlijsten, vraag en aanbod en faciliteiten van het 

zwembad. 

  

3.6 Vragenlijst 

 

Om de vragenlijst zo correct mogelijk te kunnen hanteren en om voldoende draagvlak te 

creëren is de vragenlijst met een aantal partijen besproken. In overleg met DMO afdeling 

Sport en SportService Amsterdam is de vragenlijst bijgewerkt, zodat daarmee de 

zwemverenigingen en de verschillende onderwerpen zo goed mogelijk in beeld gebracht 

kunnen worden. 

 

1. Beleidsadviseurs Sport Amsterdam Ed Degenkamp & Rob Vierveijzer. 

2. Docent Marktonderzoek Sport, Management en Ondernemen aan de Hogeschool 

van Amsterdam Wilko de Graaf 

3. Coördinator opleidingen KNZB Annemieke Beute 

4. Projectleider accommodatiezaken Martijn Keijsers 

 

3.6.1 Aspecten 

Door middel van de vragenlijst hebben de sportverenigingen aangegeven hoe zij zichzelf 

beoordelen op de volgende categorieën: (voor de volledige vragenlijst zie bijlage 1).  

 

a) huidige situatie en ambities 

b) relatie tussen vereniging en exploitant 

c) planning 

d) leden 

e) actueel programma 

f) beschikbaar zwemwater 

g) tarievenstructuur 

h) overigen 

 

De vragen moeten beantwoord worden met een score van 1 tot en met 6, waarbij 1 helemaal 

mee oneens is en 6 helemaal mee eens. Gekozen is voor een even aantal 

antwoordcategorieën, zodat de respondent gedwongen wordt een keuze te maken en niet in 

het midden kan gaan zitten. Als de vraag niet van toepassing is op de vereniging, vult de 

vereniging het vakje n.v.t. in. 
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Op de onderstaande punten is gelet bij het opstellen van de vragenlijst: 

• Alle vragen zijn zo concreet mogelijk gesteld om interpretatieverschillen tussen 

respondenten te voorkomen. 

• De vragen zijn afgekaderd door constant het woord “voldoende” te gebruiken wanneer 

mogelijk. 

• Voor elke vereniging moet de vragenlijst goed in te vullen zijn, bij enkele vragen zijn n.v.t. 

antwoorden ingebouwd 
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4 Resultaten 

 

In dit hoofdstuk komen de resultaten van het zwembadonderzoek aan bod. In hoofdstuk 4.1 

wordt de respons van de enquête besproken. In 4.2 worden de hoofdvragen besproken. Tot 

slot worden in 4.3 de antwoorden per onderwerp behandeld.  

 

4.1 Respons 

 

De meting is uitgezet onder 16 zwemverenigingen in Amsterdam. 

Daarnaast is uit de meting gebleken dat er 2 verenigingen zijn die geen jeugdleden hebben 

(Spons, Gay Swim Amsterdam). 

Dat is een percentage van 12,5%. Ondanks dat er verder geen verbanden of uitspraken 

worden gedaan over jeugdleden dient dit wel meegenomen te worden. 

 

In totaal hebben 15 verenigingen de enquête ingevuld. 

Dit komt neer op 93,8%. Uit de 93,8% respons kunnen betrouwbare uitspraken worden 

gedaan met een betrouwbaarheid van 95%. De berekening is terug te vinden in de bijlage. 

 

1 enquête niet ingevuld. 

Uit de respons kunnen betrouwbare uitspraken worden gedaan over het onderzoek naar 

zwembadwater voor zwemverenigingen in 2010.  

 

De verkregen resultaten zijn geanalyseerd en voorzien van de nodige toelichting. Niet alle 

verenigingen zijn in staat geweest om alle vragen uit de vragenlijst te beantwoorden. Ook 

zijn bepaalde vragen niet van toepassing voor iedere vereniging. In de tabellen in de 

rapportage wordt aangegeven hoeveel verenigingen de desbetreffende vraag beantwoord 

hebben (bijv. n=13). Deze aantallen kunnen per tabel variëren. 

In de tabellen worden de gegevens uitgesplitst naar relevante onderscheidende kenmerken 

van de verenigingen. Het gaat hierbij om gegevens die van invloed zijn op het functioneren 

van de verenigingen zoals bijvoorbeeld de aard van de sportdisciplines (wedstrijdzwemmen, 

synchroonzwemmen etc.). De uitkomsten zijn significant wanneer de verschillen op basis 

van achtergrondkenmerken dermate groot zijn, dat er op basis van de steekproef niet meer 

gesproken kan worden van uitkomsten op basis van toeval.  
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4.1.1 Resultaten hoofdvragen 

 

Beeld Amsterdamse zwemvereniging 

De respondenten hebben de vragen in de vragenlijst gescoord van 1 tot en met 6, waarbij 1 

helemaal mee oneens is en 6 helemaal mee eens. Wanneer de respondent geen keuze kan 

maken worden de opties ‘weet niet’ of ‘niet van toepassing’ geboden. 

 

4.1.2 Resultaten oorzaakvragen  

Oorzaakvragen kunnen een aantal verbeterpunten geven voor de huidige situatie binnen de 

zwemverenigingen. De oorzaakvragen zorgen daarmee voor verdieping en dynamiek van 

het onderzoek. 

 

4.2 Resultaten hoofdvraag 

 

Tijdens de start van dit onderzoek is er een hoofdvraag opgesteld. Deze is gebaseerd op de 

volgende onderwerpen: 

a) Inventariseren huidig gebruik zwembaden 

b) inventariseren wensen georganiseerde sport, zwembaden en stadsdelen qua 

gebruik zwembaden 

c) In kaart brengen van de behoeften en de knelpunten qua beschikbaar zwemwater 

bij de Amsterdamse zwemverenigingen aan de hand van te ontwikkelen criteria 

 

De onderzoeksvraag bij dit onderzoek luidt: ‘Is er genoeg zwembadwater beschikbaar om de 

Amsterdamse zwemverenigingen voldoende te faciliteren in hun behoeften?’  

 

Om antwoord te krijgen op deze hoofdvraag worden verschillende deelonderwerpen 

aangesneden. Deze worden in onderstaande subparagrafen besproken. 

 

4.2.1 Overzicht gebruik zwembaden 

Over het algemeen zijn de binnenzwembaden die geschikt zijn voor zwemverenigingen goed 

bezet. Dat is duidelijk te zien in de weergave van de roosterindeling per zwembad. Een 

voorbeeld kunt u vinden op de volgende pagina. Dit is de roosterindeling van het 
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Bijlmersportcentrum. De legenda en de weegave van de roosterindelingen van de overige 

zwembaden kunt u terug vinden in bijlage 4. 

Het is duidelijk te zien dat het Sloterparkbad en Het Marnix de drukst bezette 

roosterindelingen hebben. Zij hebben, zonder te schuiven in hun huidige rooster, bijna geen 

ruimte om zwemverenigingen extra uren aan te bieden.  

 



 
 

Roosterindeling van het Bijlmersportcentrum 
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4.2.2 Kerncijfers (criteria) toewijzen zwembadruimte 

- per discipline 

- per aantal m2, banen etc. 

 

Badwatercalculator (Koninklijke Nederlandse Zwembond) 

Najaar 2009 heeft de KNZB het Masterplan Accommodaties gelanceerd. Eén van de 

bedieningsconcepten uit dit plan is de Badwatercalculator. Hiermee kunnen verenigingen, op 

basis van de normen uit de Meerjarenopleidingsplannen van de KNZB, objectief 

onderbouwen hoe groot de lokale vraag naar badwater is. De KNZB stelt voor het eerst een 

norm op dit gebied en geeft zo een signaal af naar exploitanten en gemeenten, waarmee 

duidelijk wordt dat de roep om meer badwater een normatieve en feitelijke onderbouwing 

heeft gekregen.  

 

De calculator bepaalt, op basis van het aantal zwemmers per leeftijdscategorie, het niveau 

van de zwemmers, de afmetingen van het bad en het aantal banen, wat de wekelijkse 

behoefte aan badwater is, volgens de normen van het Meerjarenopleidingsplan van de 

KNZB. De calculator kan niet bepalen wat de optimale verdeling van zwemmers over het bad 

is. Ook kan de calculator geen baanindelingen maken of het aantal trainingsmomenten 

uitrekenen. De kracht van de Badwatercalculator zit vooral in de objectieve onderbouwing 

richting gemeente/exploitant van de badwaterbehoefte en het toetsen van toekomstige 

behoefte bij veranderend (stijgend) ledental.8 

 

4.2.3 Uitgangspunten toewijzing zwembadruimte aan zwemverenigingen 

- contractuele verplichtingen met stadsdeel 

- prioriteiten bij toewijzing leszwemmen 

o professionaliteit 

- prioriteiten bij het gebruik van het zwemwater 

 

Ook voor particuliere zwemlessen geldt dat er geen capaciteitsgebrek is of voorzien wordt. 

Momenteel worden daarvoor circa 200 upw gebruikt. Het aantal uren dat de zwembaden 

hiervoor op de daarvoor geschikte tijdstippen zouden kunnen vrijmaken bedraagt zoveel, dat 

nog een flinke groei mogelijk is. 

 

                                                 
8 Bron: www.knzb.nl/knzbvoor/verenigingen_vrijwilligers/badwatercalculatietool  
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Een en ander bevestigt de eerdere constatering dat niet de beperkte capaciteit van de 

accommodatie, maar andere factoren veroorzaken dat er wachtlijsten kunnen ontstaan voor 

zwemles. Gebrek aan instructeurs, het onderbrengen van andere activiteiten en 

afstemmingsproblemen bij tijdelijke sluiting van een bad, zijn daarvan voorbeelden. 

 

Naar analogie van de constatering bij schoolzwemmen dat vanuit IJburg een te grote afstand 

moet worden overbrugd naar het dichtstbijzijnde zwembad, kan gesteld worden dat dit 

evenzeer opgaat voor het particuliere leszwemmen. Normen hiervoor zijn echter niet 

voorhanden. 

 

4.2.4 Tarievenstructuur 

Lang niet alle verenigingen betalen het zelfde tarief voor een bad. Een weergave hiervan 

vindt u terug in de bijlage van dit onderzoek. 

 

Er zijn afspraken in het bestuursakkoord Sport over de tarieven voor sportverenigingen. Dit 

zijn de zogeheten maatschappelijke tarieven. Zwembadexploitanten mogen hier 10% van 

afwijken. Stadsdeel West heeft voor zwembad SportPlaza Mercator een eigen 

tarievenovereenkomst. Helaas houden niet alle zwembaden zich aan dit afgesproken tarief.  

Het stadsdeel Oost houdt zich niet aan de tarieven.  

 

4.3 Resultaten per onderwerp 

 

In de volgende subparagraaf worden de resultaten uit de enquête per onderwerp besproken. 

De onderwerpen uit de enquête zijn: 

- Algemene gegevens 

- Huidige situatie en ambities 

- Relatie tussen vereniging en exploitant 

- Planning 

- Leden 

- Actueel programma 

- Beschikbaar zwemwater 

- Tarievenstructuur 

- Overigen 
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4.3.1 Algemene gegevens 

 

Algemene gegevens 

In de enquête is gevraagd naar de algemene contact gegevens van de zwemvereniging. Dit 

om in het vervolg gemakkelijk contact op te kunnen nemen met een vereniging. Het oude 

bestand voldeed namelijk niet meer en bevatte oude gegevens.  

 

Thuisbad  

Over het algemeen hebben zwemverenigingen in Amsterdam een thuisbad. Met het thuisbad 

wordt het zwembad bedoeld waar de meeste verenigingsactiviteiten plaatsvinden. Uit de 

volgende tabel is af te lezen hoeveel verenigingen een zwembad als thuisbad benoemen. 

Hieruit blijkt dat de meeste verenigingen hun thuisbad hebben bij het Sloterparkbad. Dit staat 

in relatie met de drukbezette roosterindeling van dit zwembad. Ook is op te merken dat het 

Zuiderbad en De Mirandabad door geen van de verenigingen wordt benoemd als thuisbad 

van de vereniging. Dit komt omdat het De Mirandabad geen zwemverenigingen onderbrengt. 

Daarnaast is het Zuiderbad niet optimaal geschikt voor verenigingszwemmen. Deze 

beredenering komt bij meerdere onderwerpen in dit onderzoek terug en is daardoor 

hoogstwaarschijnlijk ook de reden van deze uitkomst. 
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Flora-

parkbad 

Sloter-

parkbad 

Het 

Marnix 

Sport-

Plaza 

Mercator 

Sport-

fondsen 

Oost 

Bijlmer-

sport-

centrum 

Saltor 1           

ARB   1         

De Waterlelie 1           

Spons     1       

De Dolfijn   1         

RTA   1         

DJK ZAR       1     

ZNA 1           

Gay Swim Amsterdam   1         

NZA   1         

JAWS         1   

KAZ 1870           1 

Watervrienden             

Het Y 0,5       0,5   

DOK     1       

totaal 3,5 5 2 1 1,5 1 

 

Gebruik andere baden (buiten het thuisbad)  

Ook is er gevraagd naar het gebruik van andere baden, buiten het thuisbad. 81,4% van de 

verenigingen geeft aan naast het thuisbad, ook gebruik te maken van andere zwembaden. 

Dit is een hoog percentage. Deze verdeling onder verschillende zwembaden heeft twee 

redenen. De eerste heeft voornamelijk te maken met het tekort aan zwembadwater in het 

thuisbad en heeft een domino-effect. Voorbeeld: Wanneer er bij een thuisbad (zwembad 1) 

geen ruimte meer beschikbaar is, wijkt de vereniging (vereniging A) uit naar een ander 

zwembad (zwembad 2). Dit bad verhuurt ruimte aan de vereniging (A) waardoor vereniging 

B, die zwembad 2 als thuisbad hanteert, te maken krijgt met een zwembadwater tekort en 

wijkt uit naar een ander zwembad (C). etc. 

Een tweede oorzaak is dat de vereniging er specifiek voor kiest om in verschillende 

zwembaden actief te zijn. Dit heeft te maken met de doelgroep van de vereniging. Door een 

zo groot mogelijke reikwijdte te creëren probeert de vereniging het aantal leden op peil te 

houden. 
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Flora-

parkb. 

Sloter-

parkb. 

Het 

Marnix 

Sport-

Plaza 

Mercat

or 

Sportf. 

Oost 

Bijlmer

sc. 

Zuider

bad 

De 

Mirand

a 

Anders

, … 

Saltor 1                 

ARB 2 1               

De Waterlelie 1 2     2         

Spons     1   2         

De Dolfijn   1   2 2         

RTA 2 1               

DJK ZAR       1           

ZNA 1                 

GSA   1 2             

NZA   1               

JAWS 2       1         

KAZ 1870 2         1       

Watervrienden 2       2   2     

Het Y 2 2     1       2 

DOK     1       2     

1 = thuisbad 

2 = geen thuisbad, maar wel in gebruik 

 

4.3.2 Huidige situatie & ambities 

De volgende vragen gaan over de huidige situatie en ambities van de zwemverenigingen. 

 

Verschillende disciplines 

In de enquête is gevraagd naar de disciplines die de vereniging aanbiedt. Daarbij moest 

worden aangegeven hoeveel senioren en junioren er actief zijn. Daarnaast kon worden 

ingevuld hoeveel personen er op de wachtlijst staan. 

 

De resultaten zijn weergegeven op twee verschillende wijzen namelijk leden per vereniging 

en leden per discipline. Door middel van de eerste wijze is duidelijk af te lezen hoe groot de 

vereniging is en hoeveel senioren en junioren deze telt. De tabel ‘leden per discipline’ geeft 

aan hoe vaak een discipline beoefend wordt binnen een vereniging. Beide tabellen zijn terug 

te vinden in de bijlage. 
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Kernactiviteit 

Uit de beantwoording komt naar voren dat verenigingen zich vaak richten op verschillende 

disciplines. Maar de vraag is dan welke discipline de kernactiviteit betreft. Door middel van 

de volgende tabel kunt u zien wat de kerndiscipline van zwemverenigingen is. Het blijkt dat 

veel disciplines vaker terug komen. Vooral elementair zwemmen en wedstrijdzwemmen zijn 

sterk vertegenwoordigd 

.

 
Op bovenstaande vraag konden verenigingen maar één hoofdactiviteit aangeven. 

 

Ambitie tot breder aanbod 

Middels het voorleggen van deze vraag hebben verenigingen aan kunnen geven of zij de 

ambitie tot een breder aanbod aan activiteiten hebben. Een derde van de verenigingen geeft 

aan meer activiteiten te willen bieden aan hun leden. Het merendeel laat echter weten hier 

geen plannen voor te hebben. 

 

 

 

In staat om nieuwe leden aan te trekken 

Bij deze vraag liggen de uitslagen redelijk dicht bij elkaar. De vraag die aan de vereniging is 

voorgelegd luidt: is de vereniging in staat naar behoefte nieuwe leden aan te trekken?’ 

Hierop hebben 8 verenigingen negatief en 7 verenigingen positief gereageerd. Dit verschil is 
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dus minimaal. Verenigingen konden door middel van een 6-puntsschaal aangeven in 

hoeverre zij het eens waren met deze stelling. Zoals u in de onderstaande tabel kunt lezen 

zijn 5 verenigingen het licht oneens met deze stelling. Daarna volgen met een score van 3 

‘beetje mee eens’ en ‘mee eens’. U kunt hieruit concluderen dat de meeste verenigingen niet 

in staat zijn naar behoefte nieuwe leden aan te trekken. 

 

 

 

4.3.3 Relatie tussen vereniging en exploitant 

 

Relatie 

Door middel van het stellen van de volgende twee vragen is er gemeten of de vereniging 

tevreden is over de relatie tussen de vereniging en de zwembadexploitant. Als verdieping op 

deze vraag is bij een negatief antwoord gevraagd naar de knelpunten tussen de vereniging 

en de exploitant. 

Uit de resultaten is gebleken dan bijna ¾ van de verenigingen ontevreden is over deze 

relatie. Hierbij geven zij aan dat vaak het knelpunt ligt bij de berekening van tarieven voor de 

huur van het bad en bij de roosterindeling (beide 64%) 

 

Is de vereniging tevreden over de huidige relatie t ussen zwemvereniging en 

zwembadexploitant? 
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Medewerking 

Bij de vraag of er door zwembadexploitanten actief medewerking wordt verleend bij het 

zoeken naar beschikbaar zwemwater antwoordt 60% van de verenigingen dit negatief. Als 

verdieping op deze vraag is ook bij welk zwembad er geen medewerking is en wat daarvoor 

de reden is. De uitslag hiervan kunt u terug vinden in de bijlage. 

 

Wordt er door zwembadexploitanten actief medewerkin g verleend bij het zoeken naar 

beschikbaar zwemwater? 

 

 

Elementair zwemmen 

Op de vraag of verenigingen van de zwembadexploitant elementair zwemmen mogen 

aanbieden is de reactie redelijk positief. Bijna ¾ van de verenigingen geeft aan elementair 

zwemmen te mogen aanbieden. Helaas geeft toch iets meer dan 25% aan dit niet te mogen. 

Als verdieping op dit onderwerp is het volgende geantwoord. 

 

Mag de vereniging van de zwembadexploitant elementa ir zwemmen (zwemles) aanbieden? 

 

 

3 van de 4 verenigingen die ‘nee’ geantwoord hebben op de vraag ‘mag de vereniging van 

de exploitant elementair zwemmen aanbieden?’ geven aan dat dit geen tak is van de 

vereniging. Er blijft uiteindelijk 1 vereniging over die aangeeft geen elementair zwemmen te 

mogen aanbieden. De reden heeft voornamelijk te maken met het feit dat er te weinig uren 
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beschikbaar zijn op tijden die voor kinderen geschikt zijn. Daarnaast geeft de vereniging ook 

aan dat zij kampt met een tekort aan technisch kader in de uren tussen 18.00 en 19.30 uur. 

 

Uiteindelijk kan de volgende conclusie getrokken worden. Van de 15 verenigingen die deze 

vraag hebben beantwoord, geven er 3 aan dat elementair zwemmen geen tak binnen hun 

vereniging is. Er zijn dus 11 verenigingen die wel elementair zwemmen mogen aanbieden, 

en 1 vereniging die dat niet mag/kan. 

 

Voldoende mogelijkheid voor elementair zwemmen 

Op deze vraag reageert een kleine meerderheid negatief. De reden die zij hiervoor geven is 

terug te vinden in de bijlage. 

 

Is er voldoende mogelijkheid tot het geven van elem entair zwemmen? (denk aan ruimte/tijden) 

 

 

Samenwerking met externe partijen 

Het meten van de samenwerking met externe partijen is gebeurd door middel van een 

stelling. Wanneer er geen samenwerking was konden verenigingen antwoorden met n.v.t. In 

de onderstaande tabellen is af te lezen hoe de verenigingen op deze stellingen hebben 

geantwoord. De meest positieve samenwerking is die met de Koninklijke Nederlandse 

Zwembond. Hierop reageerde 8 verenigingen positief. De meeste negatieve reacties werden 

gegeven op de samenwerking met het stadsdeel. In de bijlage wordt hier verder op 

ingegaan. Ook is te zien dat er weinig samenwerking is met SportService Amsterdam. 

Beschrijf hoe uw verenging tegenover samenwerking m et onderstaande partijen staat 

- zusterverenigingen 

 

- KNZB 
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- Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 

 

 

- Stadsdeel 

 

 

- SportService Amsterdam 

 

 

4.3.4 Planning 

 

Meerjarenplan 

Door middel van het vragen naar een meerjarenplan wordt duidelijk of verenigingen een 

helder beeld hebben van hun toekomst. 66% van de verenigingen heeft positief gereageerd 

op deze vraag. Helaas heeft 33% zijn toekomst niet op papier staan. Hier kan in 

samenwerking met de stadsdelen en de KNZB iets aan gedaan worden. Door een 

meerjarenplan op te stellen krijgen verenigingen namelijk een helder beeld van de toekomst 

en is de missie terug te vinden in het beleid. Als verdieping op deze vraag is ook gekeken 

naar de inhoud van het meerjarenplan. Middels de tabel in de bijlage is te zien wat 

verenigingen op deze vraag hebben geantwoord. Helaas geven 3 van de 5 verenigingen die 

geen meerjarenplan hebben, aan dat zij dit in de toekomst ook niet willen opstellen. 

 

Is de vereniging in het bezit van een meerjarenplan ? 
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4.3.5 Leden 

 

Herkomst van leden 

Door te kijken naar de herkomst van de leden kan worden nagegaan welke afstand leden 

willen afleggen tot hun sportaccommodatie.  

 

Uit onderzoek is gebleken dat leden niet verder dan maximaal 5 kilometer willen afleggen 

voor het beoefenen van hun sport. In de sportbranche vormt het aanbod meestal de vraag. 

Dit in tegenstelling tot de meeste andere branches. 

 

Verloop van ledenaantal 

Door te vragen naar het ledenverloop van de afgelopen 2 jaar kan een trend worden 

opgemaakt. De meerderheid, 50% van het totaal, geeft aan dat het ledenaantal de afgelopen 

2 jaar gelijk is gebleven. Bijna 30% geeft aan dat dit is gestegen. Tegen iets meer dan 20% 

van de verenigingen die aangeeft dat het ledenaantal is gedaald. 

Aan de verenigingen waarvan het ledenaantal is gedaald zijn twee vragen gesteld om de 

oorzaak en het gevolg van deze daling te kunnen vast te stellen. De oorzaak van deze 

dalingen kunt u terug vinden in de tabel in de bijlage. Of de daling in ledenaantal effect heeft 

op het functioneren van de vereniging antwoordde 50% van de verenigingen met ‘mee eens’. 

Echter is deze uitslag niet 100% betrouwbaar omdat deze is beantwoord door 6 

verenigingen, terwijl in de voorafgaande vraag er maar 3 waren waarvan het ledenaantal 

was gedaald. 
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Voldoende technisch kader 

Op de stelling ‘de vereniging heeft voldoende technisch kader om alle lessen/trainingen 

binnen de vereniging op te vullen’ antwoordde de meerderheid negatief. 4 verenigingen 

geven aan het ‘helemaal oneens’ te zijn met deze stelling. Daarnaast geven nog eens 4 

verenigingen aan het ‘oneens’ te zijn. Samen vormen zij al meer 57% van het totaal. 

 

 

 

4.3.6 Actueel programma 

 

Huidig programma 

In de enquête is gevraagd naar een weergave van het huidige programma dat de vereniging 

heeft. Er werd gevraagd naar een weekoverzicht waarin de tijd, de dag, het zwembad, de 

discipline, de leeftijd van de doelgroep en het aantal deelnemers weergegeven. De 

uitwerking hiervan is terug te vinden in de bijlage van dit onderzoek. 

 

Voldoende activiteiten 

In de enquête is ook geprobeerd te achterhalen of de verenigingen het afgelopen jaar 

voldoende kern- en nevenactiviteiten heeft kunnen organiseren. Op de vraag over 
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kernactiviteiten heeft een ruime meerderheid positief gereageerd. Met een meerderheid van 

ruim 80% kan deze conclusie getrokken worden. 

Op de vraag of er voldoende nevenactiviteiten kunnen worden georganiseerd wordt echter 

minder positief gereageerd. Een kleine meerderheid geeft zelfs aan hier een negatieve 

ervaring mee te hebben. 

 

 

 

 

 

4.3.7 Beschikbaarheid zwemwater 

 

Voldoende beschikbaar zwembadwater 

Op de vraag of er voldoende zwembadwater beschikbaar is, beantwoordt een meerderheid 

de verenigingen met ‘nee’.  Als verdieping op dit onderwerp is ook gevraagd voor welke 

discipline de vereniging extra uren zwemwater tot haar beschikking zou willen hebben. En 

om hoeveel uur het hiervoor gaat. 

Bijna ¾ van de verenigingen geven aan dat zij vinden dat er te weinig zwembadwater 

beschikbaar is voor de Amsterdamse zwemvereniging. De meesten hiervan zouden extra 

ruimte tot hun beschikking willen hebben voor het beoefenen van waterpolo en 
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wedstrijdzwemmen. In mindere maten wordt ook extra aandacht gevraagd voor 

schoonspringen, elementair en recreatief zwemmen. 

Sommige verenigingen hebben hun antwoord nog extra specifiek. Daarin komt naar voren de 

extra vraag naar uren voornamelijk tussen 17:00 en 20:00 uur liggen (18:00 en 19:00 uur). 

Een uitwerking van deze gegevens is terug te lezen in de bijlage. 

 

Echter geeft bijna 50% van de verenigingen aan dat zij geen extra zwemwater aan kunnen, 

gekeken naar het beschikbare technisch kader. Dit duidt op het feit dat de verenigingen dus 

wel meer zwemwater tot hun beschikking willen hebben, maar dat er nog een probleem ligt 

bij de beschikbaarheid van kader om deze extra uren op te vangen. 

 

 
Kan de vereniging meer zwemwater aan, gekeken naar het beschikbare technische kader van 

de vereniging? 

 

 

Maximale en efficiënte benutting 

Op de vraag of het zwemwater wel maximaal en efficiënt benut wordt, hebben bijna alle 

verenigingen positief gereageerd. 14 van de 15 respondenten acht het zwemwater maximaal 

en efficiënt benut.  

 

Wordt het zwemwater maximaal en efficiënt benut? 

 

 

Bezettingsgraad  

Op de vraag of verenigingen een bezettingsgraad van het gebruikte zwemwater bij houden, 

hebben wederom bijna alle verenigingen positief gereageerd. 87% geeft aan een 

bezettingsgraad bij te houden. Wat deze bezettingsgraad precies inhoudt, is in dit onderzoek 

helaas niet onderzocht. 
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Richtlijn bezettingsgraad vanuit exploitant 

Op de vraag of zwembadexploitanten een richtlijn geven met betrekking tot een 

bezettingsgraad, hebben alle verenigingen geantwoord met ‘nee’. Dit houdt in dat de 

zwembadexploitanten geen minimale bezetting aan de verenigingen voorleggen. 

 

 

 

4.3.8 Tarievenstructuur 

 

Tarieven 

Om een duidelijk beeld te krijgen van de tarievenstructuur die voor zwemverenigingen uit 

Amsterdam van toepassing is, is er in de enquête gevraagd naar de tarieven die zij betalen 

voor de huur van de baden. Hieruit is gebleken dat lang niet alle verenigingen het zelfde 

tarief voor een bad betalen. Een weergave hiervan vindt u terug in de bijlage van dit 

onderzoek. 

 

Tarieven acceptabel 

Op de vraag of verenigingen de tarieven die zij betalen acceptabel vinden, antwoordt een 

kleine meerderheid met ‘ja’. Zeven verenigingen geven echter toch aan de tarieven 

onacceptabel te vinden. De reden hiervoor is onduidelijk en is niet verder onderzocht in dit 

onderzoek. 
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4.3.9 Overige vragen 

In oriënterende gesprekken voorafgaande aan het verspreiden van de enquête kwam 

meerdere malen een roosterindeling ter sprake waarbij verenigingen een vast thuisbad 

krijgen. Dit houdt in dat verenigingen niet meer verdeeld zijn over verschillende baden, maar 

dat alle activiteiten plaats vinden in één zwembad. Een voorbeeld van zo’n roosterindeling is 

terug te vinden in de samenwerking tussen zwemvereniging De Dolfijn en het Sloterparkbad. 

In de enquête is daarom gevraagd naar hoe verenigingen tegenover zo’n roosterindeling 

staan. Het grootste gedeelte van de verenigingen heeft hierop positief gereageerd (60%). 

 

Hoe staat u tegenover een indeling van het rooster waarbij iedere vereniging in één ‘eigen’ bad 

wordt gehuisvest? 

Het toewijzen van een ‘eigen’ zwembad zorgt ervoor dat de zwemvereniging met al haar activiteiten 

wordt geconcentreerd in één zwembad. Hierdoor zijn zwemverenigingen niet meer versnipperd over 

de stad en komen er in andere zwembaden uren vrij voor andere zwemverenigingen. 
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5 Conclusie 

 

In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken uit de resultaten. Hierbij worden gegevens uit 

de verschillende hoofdstukken gecombineerd om tot nieuwe inzichten te komen. Allereerst 

wordt er in paragraaf 5.1  een algemene conclusie getrokken over het beschikbaar 

zwembadwater voor Amsterdamse zwemverenigingen. Vervolgens worden in paragraaf 5.2 

conclusies geformuleerd voor de behandelde onderwerpen.  

 

5.1 Algemene conclusie 

 

De conclusie die aan de hand van de hoofdvraag gesteld kan worden is dat er een tekort is 

aan beschikbaar zwembadwater voor de Amsterdamse zwemverenigingen. Deze conclusie 

is te trekken omdat er voor verenigingen te weinig aanbod van zwembadwater is binnen 

tijden waarop een zwemvereniging actief kan zijn. Dit heeft deels te maken met de 

vrijwilligerscultuur waar een vereniging mee te maken heeft. Anderzijds heeft dit te maken 

met de vraag van haar leden om op bepaalde tijden gebruik te maken van het bad. 

 

Dit probleem is het gevolg van een aantal factoren. Deze knelpunten dienen te worden 

opgelost voordat er gewerkt kan worden aan een oplossing voor het specifieke probleem, het 

tekort aan beschikbaar zwembadwater voor verenigingen. 

 

5.2 Overzicht gebruik zwembaden 

In de bijlage vindt u de roosterindelingen van de verschillende zwembaden. Dit is een 

weergave van de verdeling van de beschikbare zwemuren over alle gebruikers zoals 

schoolzwemmen, leszwemmen verzorgd door zwembad, zwemvereniging en zwemscholen, 

verenigingszwemmen, doelgroepenzwemmen etc. Bij de meeste baden is te zien dat het 

rooster niet tijdens alle uren bezet is. Echter, toch is er een probleem voor verenigingen. Het 

blijkt dat de wedstrijdbaden rond de uren waarop verenigingen actief kunnen zijn, wel vol zijn 

gepland met eigen activiteiten van het zwembad. Dit heeft tot gevolg dat verenigingen 

kampen met een tekort aan beschikbaar zwembadwater voor de verenigingen op de uren dat 

zij actief kunnen zijn. 
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5.3 Kerncijfers (criteria) toewijzen zwembadruimte 

Helaas zijn er geen landelijke kerncijfers bekend voor het toewijzen van zwembadruimte. 

Niet per discipline en ook niet per aantal m2 of per baan etc. Wel bestaat er sinds kort een 

instrument dat kan berekenen hoeveel zwembadwater een vereniging nodig heeft om haar 

activiteiten te kunnen organiseren. Dit instrument heet de ‘badwatercalculator’ en is 

ontworpen door de Koninklijke Nederlandse Zwembond. Helaas was dit instrument niet op 

tijd gereed om het te kunnen toepassen op dit onderzoek. Er is met de KNZB afgesproken 

dat deze berekeningen in de toekomst alsnog kunnen plaatsvinden. 

 

5.4 Uitgangspunten toewijzing zwembadruimte aan zwemverenigingen 

Het is duidelijk dat niet ieder zwembad dezelfde contractuele verplichtingen heeft met het 

stadsdeel. Waar de ene exploitant alleen een jaarverslag hoeft voor te leggen bij haar 

stadsdeel, moet een ander iedere ontwikkeling binnen het bedrijf rapporteren aan haar 

opdrachtgever. Dit zorgt ervoor dat zwembaden (en hun exploitanten) niet dezelfde diensten 

bieden. 

 

5.5 Tarievenstructuur 

Er zijn afspraken in het bestuursakkoord Sport over de tarieven voor sportverenigingen. Dit 

zijn de zogeheten maatschappelijke tarieven. Zwembadexploitanten mogen hier 10% van 

afwijken. Stadsdeel West heeft voor zwembad SportPlaza Mercator een eigen 

tarievenovereenkomst. Helaas houden niet alle zwembaden zich aan dit afgesproken tarief.  

Het stadsdeel Oost houdt zich niet aan de tarieven. Aan het niet naleven van de 

maatschappelijke tarieven zijn geen duidelijke consequenties verbonden. 
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6 Aanbevelingen 

 

Contact 

Goed contact is van essentieel belang. Niet alleen voor verenigingen onderling, maar ook 

met de gemeente (stadsdelen), de zwembond en zwembadexploitanten. De eerste 

aanbeveling is het organiseren van een avond voor zwemverenigingen. Hier kunnen ook de 

stadsdelen, DMO en de KNZB bij aanwezig zijn. Het doel van deze bijeenkomst is om 

diverse aspecten met elkaar te bespreken en samen tot een oplossing te komen.  

Op dit moment hebben zwemverenigingen onderling nog te weinig contact met elkaar. Zij zijn 

vooral individueel actief. Alleen in het uiterste geval worden onderwerpen met elkaar 

besproken. Uit gevoerde gesprekken blijkt dat er een sterke rivaliteit tussen de verenigingen 

is. Deze zal niet zomaar verdwijnen maar door op een bijeenkomst verschillende knelpunten 

met elkaar te delen kan er op een bepaald niveau toch samenwerking ontstaan. Samen 

zoeken naar een oplossing voor een gemeenschappelijk probleem, namelijk het tekort aan 

beschikbaar zwembadwater voor verenigingen. Dat moet het doel zijn van deze bijeenkomst. 

 

Controle op tariefafspraken 

Stadsdelen moeten zich houden aan de tariefafspraken. Daarbij moeten afspraken worden 

gemaakt bij niet naleving. 

 

Duidelijk toekomstbeeld bij zwemverenigingen 

Het is belangrijk dat DMO en de stadsdelen een duidelijk beeld kunnen vormen van wat het 

toekomstbeeld is van de zwemverenigingen in Amsterdam. Hierdoor kunnen er plannen 

worden gemaakt om in de toekomst op tijd in te springen op veranderingen binnen 

verenigingen. Laat verenigingen inzien dat het belangrijk is om een duidelijk toekomstbeeld 

te hebben.  

 

Meer controle op overeenkomsten tussen stadsdeel en exploitant 

Niet alleen worden de tariefafspraken behandeld in de overeenkomsten tussen stadsdelen 

en exploitanten. Ook wordt erin beschreven hoeveel tijd een exploitant moet vrijgeven aan 

verenigingen, doelgroepenzwemmen en schoolzwemmen. Ook in dit geval is er sprake van 

te weinig controle op de naleving van deze overeenkomsten. Er zijn sterke verschillen tussen 

de overeenkomsten van verschillende stadsdelen. Zo moeten gemeentelijke baden als het 

Zuiderbad en het De Mirandabad iedere verandering in het zwembad verantwoorden aan het 
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stadsdeel. Terwijl andere exploitanten alleen een jaarverslag hoeven uit te brengen. Hierin 

moet een duidelijke lijn worden getrokken die moet gelden voor alle zwembaden in 

Amsterdam. Op deze manier kan de consument, individu, maatschappelijke of commerciële 

organisatie, zich op een eerlijke markt begeven. 

 

Bezettingsgraad 

Het is duidelijk dat het bijhouden van de bezetting niet in ieder zwembad even zorgvuldig 

gebeurt. Op deze manier is er geen duidelijke registratie van de hoeveelheid bezoekers 

binnen de zwembaden. Ook is er geen duidelijkheid over het maximaal aantal gebruikers van 

het bad. Daarom moet er een goede meting worden gehouden waarbij duidelijk wordt 

hoeveel bezoekers er precies gebruik maken van de zwembaden. Hoeveel leden van 

zwemverenigingen maken gebruik van de baden? En op welke tijden? Hoeveel personen 

maken gebruik van de verschillende vormen van doelgroepenzwemmen? Dit zijn 

voorbeelden van vragen waarvan het wenselijk zou zijn als deze kunnen worden 

beantwoord. Dat zorgt er voor dat er een duidelijke waarde gegeven kan worden aan de 

maximale bezetting van een bad. Een gegeven waar op dit moment nog geen duidelijkheid 

over is. 

 

Badwatercalculator 

Door middel van de badwatercalculator van de Koninklijke Nederlandse Zwembond kan er 

precies worden aangegeven hoeveel zwembadwater een vereniging nodig heeft voor haar 

activiteiten. Echter wordt verantwoording voor het invullen van deze calculator op dit moment 

bij de verenigingen zelf gelegd waardoor niet alle verenigingen de calculator in gebruik 

nemen. Door eens in het jaar de vereniging te verplichten de calculator in te vullen, krijgt 

DMO en de stadsdelen een duidelijk beeld van de ontwikkelingen van haar 

zwemverenigingen. Wanneer verenigingen na een tweede verzoek nog steeds geen stappen 

ondernemen om dit instrument in te vullen, kan een verenigingsadviseur een afspraak 

maken om samen met de vereniging de calculator in te vullen. Hierdoor is de stad er zeker 

van dat het betrouwbare gegevens in handen heeft en kan er in de toekomst beter worden 

ingespeeld op eventuele knelpunten qua beschikbaar zwembadwater voor 

zwemverenigingen.
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