
2020 in cijfers
Sporten en bewegen in coronatijd

Onze drie kerntaken

Beheren, exploiteren en onderhouden van bijna alle 

binnen- en buitensportaccommodaties. Denk aan 

Sportcentrum De Koploper met vijf verschillende 

zwembaden en een buiten waterspeeltuin.

Stimuleren van inwoners om te gaan sporten en bewegen 

of in beweging te blijven door het organiseren van 

sportieve activiteiten voor inwoners van alle leeftijden. 

Versterken en ondersteunen van sportverenigingen en andere 

sport- en beweegaanbieders. Wij helpen ze bijvoorbeeld de 

financiën gezond te houden en organiseren kennisbijeen-

komsten. Zij vormen tenslotte het sportieve hart van de stad.
€€

€

Bijdrage Lelystads 
sportplatform

Themabijeenkomst 
gastvrije vereniging en 
veilig sportklimaat

Eerste digitale 
sportcafé

Informatievoorziening 
na elke corona-
persconferentie

Versterken van sportverenigingen 

Lancering Sport- & 
Vitaliteitsakkoord 

225.917 
bezoeken

13.454
uren open

4.410 
uren zwemles

207 
kinderen vanuit 

Jeugdfonds  
Sport & Cultuur

Zwembaden
in De 

Koploper

De vitaliteit van onze stad heeft in 2020 een flinke 
dreun gekregen. Door de maatregelen om het 
coronavirus in te dammen, heeft jong en oud veel 
minder bewogen. Bijna alle binnen- en buitensport-
accommodaties, waaronder Sportcentrum De Koploper, 
zijn maandenlang gesloten geweest. Vele zwemlessen 
en andere geplande sport- en beweegprojecten konden 
niet of slechts deels doorgaan. De sluiting heeft, naast 
de vitaliteit, ook de financiële vermogens van het spor-
tieve hart van Lelystad in het algemeen en Sportbedrijf 
Lelystad in het bijzonder een flinke dreun gegeven. 

Tegelijkertijd zijn we trots op onze medewerkers en alle 
sport- en beweegpartners die de schouders er steeds 
weer onder hebben gezet. Samen hebben we bestaand 
sportaanbod aangepast en nieuwe activiteiten opge-
zet, om de negatieve impact van de coronamaatregelen 
zo klein mogelijk te maken. Dit alles is terug te zien in 
de cijfers van 2020.

Maurice Leeser 
directeur-bestuurder Sportbedrijf Lelystad

Intensieve ondersteuning en 
contact met verenigingen over: 

• Coronasteunmaatregelen
• 18 protocollen voor sporten en bewegen
• Ledenbehoud en -werving
•  Alternatieve vormen van lesgeven zoals digitaal, 

buiten en voor niet-leden



Restaurant De Inloper  

Stroom en water

megawatt stroom 
verbruikt in  
De Koploper

kilo houtsnippers 
(4.449 GJ aan warmte) 
voor De Koploper

liter water 
in de
zwembaden

m3 verbruikt water

444.000

3.381.000

1,4

14.7 16

Binnen- en buitensport-
accommodaties 

3
sporthallen

3
sportzalen

16
gymzalen

5
zwembaden

7
buitensport- 

locaties

203.974 m2 
aan sport- 
oppervlak

15.000 uur 
verhuur aan
sport- en 
beweegaan-
bieders

70 actieve verenigingen op  
de binnen- en buitensport- 

accommodaties

33% van de tijd normaal open

Stimuleren van inwoners  

30
sport- en  

beweegprojecten
waarvan 8 opgezet 

vanwege corona

850
sport- en  

beweegactiviteiten

inwoners in  
beweging gezet  

(exclusief verenigingsactiviteiten en 
activiteiten in zwembad De Koploper) 

5.550

3
sport- en  

beweegprojecten
dankzij een financiële bijdrage van 

Stichting Lelystad Vitaal

44%  
omzet

42% 
friet

26% 
inkoop in 2020 

t.o.v. 32% in 2019
37% 
kopjes 
koffie

140% 
(545) losse 

kindermenu’s

In vergelijking 
met 2019:

30% (913) 
kinderfeestjes 

met eten

€



Onze medewerkers

Vindbaarheid en bereikbaarheid

Financieel

overige inkomsten (o.a. verhuur)

€ 103.000
doelgroepactiviteiten

€ 122.000 € 448.000€ 401.000
recreatief zwemmen

Verwacht 
negatief 

bedrijfsresultaat 
Sportbedrijf 

Lelystad  

- € 425.000 

fulltime

25%
daling van het 
ziekteverzuim

208.152
bezoeken website

4.481
online volgers

3.287
uur bereik-

baar per 
telefoon

60.250
verstuurde 

nieuwsbrieven

bijdrage gemeente
€ 3.817.467 € 3.161.445*

eigen inkomsten
*Inclusief subsidies en 
NOW-steun

€€
€

€€
€

€
€

aantal FTE 
47,1

aantal FTE
8,5

15

parttime
46

Omzet zwembaden € 1.074.000

medewerkers
in dienst

61 29

medewerkers
payroll
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Het verwachte negatieve 
resultaat is nog afhankelijk 

van steunpakketten 
en- regelingen vanuit 

de overheid. 

7% 32% 19% 12%

uur
4.224

stagiairs

18

zwemlessen


