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Subsidies m.b.t. corona

Rijksregelingen

Geen extra bijdrage 
gemeente

�

�

-10%
omzet

�

�

€419k
resultaat

+23%
liquiditeit

+8%
solvabiliteit

�

�

�

�

16

Medewerkers

medewerkers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt

19
vrijwilligers

�

161
medewerkers

�

�

Aanzienlijk meer lokale 
bezoekers 

�

365
dagen geopend

�

�
Parkeeromzet afgenomen 
met 41% t.o.v. 2019

�

278
Malkander

Boschbad

dagen geopend
�

145
dagen geopend

�

20%
minder zwemlessen 

+/- 30% 
minder recreatieve 
zwemuren kunnen bieden 

+/- 40%
minder AquaSportlessen 
kunnen geven 

�

�


�


�


Buitenzwemmen 
erg populair
�  2991 abonnementen 
      Boschbad
�  Ruim 49.000 bezoekers
      Boschbad
�  Buitenbad Malkander   
      geopend speciaal voor 
      banenzwemmers

☼

Zwemles
Extra zwemlessen gegeven 
in zomervakantie, toch nog 
80% van lessen aan 
kunnen bieden




Horeca aangepast:
�  Interieur horeca 
      Malkander vernieuwd
�  Extra horecapunt 
      Boschbad voor betere 
      spreiding

	

�

In een normaal jaar geven wij 
10.414 uur gymles, i.v.m. de 
lockdown hebben kinderen 
2.032 uur minder gymles 
kunnen volgen t.o.v. 2019!  

�

�


117
alternatieve activiteiten 
georganiseerd om mensen te 
laten bewegen in coronatijd

Alternatieve gymlessen 
aangeboden m.b.v. filmpjes. 
Hierdoor 4 nieuwe scholen 
waar onze vakdocenten 
lesgeven. 

We hebben corona-
ondersteuning geboden voor 
sportverenigingen, sport-
aanbieders en de unieke,
inclusieve doelgroep.

�

�

�

�

+/- 200
Sporthallen

dagen geopend geweest 
met lagere bezetting 

�
De afdeling is samenge-
voegd met de afdeling 
‘Ontmoeten’ (Wijkcentra): 
hoger serviceniveau

�

Veel extra onderhoud 
gepleegd aan de 
sporthallen.

�

Sporthal Mheenpark is 
door de GGD gebruikt als 
vaccinatielocatie.

�

�

minder sportruimtes aan 
kunnen bieden

71%
�

�


10%
meer onderhoud 
uitgevoerd

�

29%
planmatige werk-
zaamheden uit latere 
jaren opgepakt 

15%
minder storingen

�

�

�

kostenoverschrijding 
vanwege onderhouds-/
storingsafwikkeling 

15%
�

�


+/- 230
Wijkcentra

dagen geopend geweest 
met lagere bezetting 

�
De afdeling is samenge-
voegd met de afdeling ‘Sport’  
(sportaccommodaties): 
hoger serviceniveau

�

nieuwe locaties 
toegevoegd aan DVO: 
Zilverschoon, Asselsestraat 
en VVE het Kristal

�

Nieuwe stadsdeelfuncties 
door opening Samen 055 
locaties: de Stolp en dok Zuid 

�

3

�

locaties afscheid uit DVO: 
Wenumse Watermolen, Op 
Dreef en Dikke Maatjes

�

Wijkcentrum dok Zuid 
gesloten�

minder ruimtes aan kunnen 
bieden 

3

67%

�

�


Minder bezoekers mogen 
verwelkomen door Corona�

Aanpassing interieur 
Apeldoorn verplaatst naar 
2021

�


�


Lasergamen en karten zijn 
extra populair geworden.�

�

199
ZERO55 Apeldoorn

ZERO55 Enschede

dagen open
�

206
dagen open

�

80
Medewerkers

medewerkers inclusief
oproepkrachten

� 40%
minder bezoekers

�

�
Onderdak gegeven voor zo’n 

250 tot 300 verschillende 
soorten activiteiten. 

Verlenging opdracht 
Gemeente Almelo tot 2022�

�

�
16

Medewerkers

medewerkers
�

25
vrijwilligers

�

±50% minder bezoekers 
Laag Buurlo 

±50% minder bezoekers 
De Maten

Alle jaarlijkse evenementen 
en activiteitenmiddagen 
konden niet doorgaan 

�

�
1,5

�
1,5

�
1,5

Kinderparadijs 
Malkenschoten
�  Bijna 3700 meer bezoekers
      dan in 2019
�  Ruime verdubbeling van 
      het aantal abonnement- 
      houders

☼

Extra educatie 
(ook in lock-down): 
18 leskisten uitgeleend, 
15 scholen praktijkles 
gevolgd




50-jarig bestaan 
kinderboerderij 
Laag Buurlo

�

40-jarig bestaan 
kinderboerderij 
De Maten

�

�

301
Kinderparadijs Malkenschoten

Kinderboerderij 
Laag Buurlo en De Maten

dagen open
�

293
dagen open

�
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