
2021 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.
€€

€

Juridische 
ondersteuning 

Themabijeenkomst 
gastvrije vereniging en 
veilig sportklimaat

Vier digitale 
sportcafés 

Informatievoorziening 
na elke corona-
persconferentie

Versterken van sportverenigingen 

ondersteunings-
trajecten

182.000 
bezoeken

7 maanden 
open voor aquasporten, 

banenzwemmen, 
recreatief zwemmen

168
kinderen vanuit 

Jeugdfonds  
Sport & Cultuur

Zwembaden
in De 

Koploper

De coronapandemie heeft ook in 2021 een grote impact 
gehad op het sport- en beweeggedrag van de inwoners 
van Lelystad en het sportieve hart, de Lelystadse sport-
clubs. Door de maatregelen, sluitingen van sportvoor-
zieningen en het coronatoegangsbewijs, heeft jong en 
oud veel minder bewogen. Geplande sport- en beweeg-
projecten, zwemlessen en ook recreatief zwemmen 
konden niet of slechts beperkt doorgaan. Ondanks een 
financiële dreun voor het sportieve hart en Sportbedrijf 
Lelystad in het bijzonder blijkt sport en bewegen van 
groot belang voor Lelystad. 

We zijn trots op onze medewerkers en alle sport- en 
beweegpartners die ook in het tweede jaar van de 
coronapandemie de schouders er steeds weer onder 
hebben gezet. Samen hebben we bestaand sport-
aanbod aangepast, nieuw sport- en beweegaanbod 
ontwikkeld, vraag en aanbod laten samenkomen op 
www.sportinlelystad.nl en zijn we trots op onze rol als 
host city tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek. We 
hebben onze kerntaken en onze resultaten in 2021 in 
een infographic samengevat. 

Intensieve ondersteuning en 
contact met verenigingen over: 

• Coronasteunmaatregelen
• 19 protocollen voor sporten en bewegen

991
Zwemdiploma’s

19% 
meer zwemdiploma’s 

B dan in 2020

30 deelnemende 
sportclubs aan de NOC*NSF 

Nationale Sportweek

deelnemende sportclub 
aan Scholierensport 5 42



Restaurant De Inloper  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

50% van de tijd gesloten

Stimuleren van inwoners  

20

160

sport- en  
beweegprojecten

deelnemers

500sport- en  
beweegactiviteiten

600 ingeleverde artikelen 
door Lelystedelingen

inwoners in  
beweging gezet  4.000

8dankzij een financiële bijdrage van Stichting Lelystad Vitaal

megawatt 
stroom verbruikt 

in De Koploper

kilo houtsnippers 
(7.201 GJ aan warmte) 
voor De Koploper

liter water 
in de
zwembaden

m3 verbruikt water

625.000
3.381.000

1,4

13.350

Stroom en water

12.300 
koffiekoekjes

5.610 kilo 
friet

126 kilo
koffiebonen

864 liter 
mineraalwater

kwh opgewekte 
stroom bij  

Sportcomplex De 
Rietlanden

(exclusief verenigingsactiviteiten en activiteiten in zwembad De Koploper)

sport- en beweegprojecten

(sportkleding of -spullen) voor de Sportspullenbank

Coronamaatregelen

2 maanden 
volledige sluiting binnen-

sportaccommodaties

5 maanden 
gedeeltelijke sluiting 

binnensportaccommodaties 

8 maanden 
Zwemles voor kinderen

11 maanden 
buiten sporten zonder 

maatregelen

 (stijging 200%) voor Summer’s Cool

323.00



Onze medewerkers

Vindbaarheid en bereikbaarheid

Financieel

doelgroepactiviteiten
€ 102.000 € 524.000€ 324.000

recreatief zwemmen

Voorlopig 
bedrijfsresultaat 

Sportbedrijf Lelystad 
- € 170.000

fulltime 61%
stijging van het 
ziekteverzuim

195.862
bezoeken website

4.997
online volgers

61.911
verstuurde 

nieuwsbrieven

bijdrage gemeente
€ 3.906.893

€ 3.384.470*
eigen inkomsten
*Inclusief subsidies en 
SPIJK-IJZ
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aantal FTE 
46,5

aantal FTE
10

13

parttime
49

Omzet zwembaden € 1.048.000

medewerkers
in dienst

62 39

medewerkers
payroll
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6% 2% 11%

uur
3.648

stagiairs

12

zwemlessen


