
Het jaar 2019 van Sportbedrijf Lelystad in cijfers
Lelystad volop in beweging

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.

Al meer dan 20 jaar bouwt Sportbedrijf Lelystad mee aan een vitale stad. Een stad waarin sport, bewegen 
en vitaliteit de norm zijn. Waar sport voor iedereen zichtbaar én bereikbaar is. Samen naar een vitale stad.

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.
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360  
kilo  

koffiebonen

15.457 
kilo friet9.800 

stuks pers-
sinaasappels

10,9% 
stijging gezonde 

producten

885 
broodjes 
gezond

410  
liter yoghurt

15.760 
frikandellen

Restaurant De Inloper  

33.195 
kopjes 
koffie

6.533 
liter cola

Energie en water

megawatt stroom 
verbruikt in  
De Koploper

kilo houtsnippers 
(8.223 GK aan warmte) 

voor De Koploper

liter water 
in de
zwembaden

m3 verbruikt water

kwh opgewekte 
stroom Sport- 
complex De 
Rietlanden.
Een deel aan het  
net, een deel aan 
OSG De Rietlanden 
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Sportbedrijf
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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

56 actieve verenigingen op  
de binnen- en buitensport- 

accommodaties



Onze medewerkers

7,7Medewerkers 
geven Sportbedrijf 
Lelystad een:

Vindbaarheid en bereikbaarheid

Financieel

 recreatief zwemmen
€ 736.000

doelgroepactiviteiten
€ 166.000

zwemlessen
€ 625.000

Bedrijfs-
resultaat 

Sportbedrijf 
Lelystad*  

€ 183.000

fulltime

43% 3,76%
stijging van de 
tevredenheid

daling van het 
ziekteverzuim

194.539
bezoeken website

3.762
online volgers

3.723
uur bereik-

baar per 
telefoon

45.600
verstuurde 

nieuwsbrieven

bijdrage gemeente

€ 612.000
omzet restaurant De Inloper

€ 40.000  
bijdrage aan de sport in Lelystad

€ 3.787.989 € 3.109.925
eigen inkomsten
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aantal FTE 
45,5

aantal FTE 
10,34

16

parttime
42

Omzet zwembaden € 1.527.000

medewerkers
in dienst

58 40

medewerkers
payroll
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*Na 3 jaar weer een positief 
bedrijfsresultaat.


