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SRGO biedt
bewegingsruimte.
Dat doet de stichting niet uitsluitend door
het aanbieden en faciliteren van accommodaties.
De stichting biedt ook steeds meer bewegingsruimte door het stimuleren van sport, het samenwerken met verenigingen en het opzetten
van activiteiten in de kernen. Zodoende wil SRGO een bijdrage leveren
aan gezonde en leefbare kernen op het eiland Goeree-Overflakkee. De
stichting wil van waarde zijn in de samenleving. Om naast het exploiteren van
een zevental accommodaties het maatschappelijk rendement te verhogen,
zal SRGO zich op een aantal gebieden extra inzetten. Dat doet ze op de
volgende onderdelen:

Exploitatie sportaccommodaties
Gebouwen
Sportstimulering en -programmering
Gezonde horeca
Alle kinderen zwem-ABC
Innovatie en samenwerking
Regulier aanbod
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Exploitatie
accommodaties
SRGO beheert en exploiteert in opdracht van de gemeente 7 locaties. Dit zijn de eilandelijke zwembaden de Staver, de Gooye
en Zuiderdiep, de sportaccommocaties van de Gooye, de Staver,
Dorpstienden en Grutterswei en de twee dorpshuizen Oostdam
en ’t Haegse Huus.

Het doel van de explotatie is om de accommodaties laagdrempelig,
schoon en veilig aan te bieden aan de inwoners van Goeree-Overflakkee. Daarnaast wil SRGO eigen programma’s in het kader van
sport, receatie, cultuur en educatie organiseren. Het doel is tevens om het organiserend vermogen uit de samenleving te stimuleren. Om dit te realiseren moeten de accommodaties zo ingericht en onderhouden worden dat ze een prettige plek vormen
om actief te zijn. Bijna 600.000 bezoekers per jaar met een inzet
van bijna 100 medewerkers vraagt een dienstverlenende, klantvriendelijke en goed georganiseerde organisatie.
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Gebouwen
Een prominent aspect van de exploitatie van de stichting is het beheer van de gebouwen.
Hierin maakt de stichting voor 2020 een omslag om niet uitsluitend volgend te zijn aan
de noodzaak tot onderhoud en de wensen van de gebruikers. Veel meer dan nu zal er
gestuurd worden vanuit een aantal kernwaarden, zoals duurzaamheid, energieneutraal,
hergebruik en waardevermeerdering.

Bovenal zal het accommodatiebeheer bepaald gaan worden door de maatschappelijke
opgaven van zwemmen, sporten en vrijetijdsbesteding. Dit noemen wij ‘programma gestuurd
accommodatiebeleid’. Hiermee zetten we stappen naar noodzakelijke herinrichting, toekomstige nieuwbouw inclusief de exploitatie- en beheersvormen.

In 2020 treden we nadrukkelijker in overleg met de eigenaar van de gebouwen
(de gemeente) om deze thema’s in partnership op te pakken. Het gaat dan om:
•

Uitvoering geven aan onderhoudsopdracht vanuit de gemeente

•

Jaarlijkse inspecties op (sport) inventaris.

•

Jaarlijks repareren en noodzakelijk vervangen van de (sport) inventaris

•

Restyling van de Gooye entree en horeca

•

Aanpassen geluidsinstallatie Oostdam
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Sportstimulering
en -programmering
Stimuleren van sport en bewegen behoort tot de
kerntaken van SRGO. Het uiteindelijke doel reikt
verder dan het ‘vullen van onze accommodaties’.
Het doel van de sportstimulering is het creeëren
en behouden van een gezond eiland. Uiteindelijk
draait het om de leefbaarheid.
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SPORTSTIMULERING EN -PROGRAMMERING

Deze visie krijgt vanaf 2020 vooral vorm middels de sportprogrammering.
Dit programma is afgestemd op (beleid van) de stakeholders, landelijke
ontwikkelingen en programma’s en regionale kansen. Vanuit het programma
komt SRGO tot acties. Hierbij tracht SRGO gebruik te maken van sportcombinatie-functionarissen in dienst bij de gemeente en lokaal organiserend
vermogen in de vorm van verenigingen of commerciële instellingen.
SRGO is ervan overtuigd dat er verbreding en samenwerking in de regio noodzakelijk is om deze visie te behalen. SRGO zal daarin initiatieven tonen zodat
via SRGO het bereik vergroot kan worden. Vanuit dit platform kan gewerkt
worden aan nieuwe initiatieven met bestaande instellingen, partijen en
bedrijven. De verbreding zal terugkomen in de volgende activiteiten:
De verbreding zal terugkomen in de volgende activiteiten:
•

Het samenwerken met scholen en eventueel het verzorgen van sportlessen
voor scholen

•

Het ontwikkelen van een beweegprogramma om burgers van 0-100 jaar te
activeren door ontmoeting te creëren en hun zelfredzaamheid te stimuleren

•

Het initiëren van innovatieve projecten in het kader van participatie en leefbaarheid in dorpen en wijken

•

Het ontwikkelen, realiseren en coördineren, (mede-)organiseren en uitvoeren
van (risicodragende) projecten en evenementen
De speerpunten voor 2020 in de sportprogrammering zijn:

•

ABC-zwemdiploma en Superspetters zwemles

•

Het bevorderen van tienersport

•

Het opzetten en bevorderen van ouderensport

•

Het organiseren van Kindervakantieweken. Het gaat daarbij om fun, vrijetijd
en de doorstroom naar verenigingen

•

Het indoor sportaanbod integraal verbinden en het eiland-breed uitrollen.
Voorbeeld hiervan is de eiland-brede samenwerking met volleybalvereniging
Intermezzo

•

Sportaanbod als kennismaking, waarbij SRGO de verbinding legt naar bestaande sportverenigingen. Daarin heeft SRGO een aanvullende functie.

•

Nieuw sportaanbod creëren
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Gezonde
horeca
SRGO kent inmiddels een integraal horeca-aanbod en daarnaast een specifiek aanbod
per locatie. Integraal is het doel gesteld om
een bewust en verantwoord assortiment in
te richten op basis van de eisen van TEAM FIT.
Wij gaan minimaal voor een bronzen waardering op alle locaties, maar de ambitie is
goud. Hierin wil SRGO extern bij de sportverenigingen ook een rol vervullen.

De horeca-activiteiten zijn ondersteunend
aan de primaire doelstellingen van SRGO.
TEAM FIT is een landelijk initiatief van Jongeren Op Gezond Gewicht, gesubsidieerd door
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook zullen we samenwerking
zoeken met NOC*NSF, Koninklijke Horeca
Nederland en het Voedingscentrum (project
de Gezonde Sportkantine). Dit initiatief gaat
dus verder dan de ‘eigen’ accommodaties,
maar betreft alle sportkantines op het eiland.
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“

De horeca-activiteiten zijn
ondersteunend aan de primaire
doelstellingen van SRGO.
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Alle kinderen
Zwem-ABC
Veiligheid voor alle kinderen, dat is waar SRGO voor staat. Alleen met het doorlopen van het zwemABC is je kind écht voorbereid op een leven lang (veilig) zwemplezier. Juist in een gebied met vele
vormen van water (open water, zeewater, zwembaden) is het zwem-ABC een must voor ieder kind.
Kinderen hebben andere vaardigheden nodig dan vroeger. Deze vaardigheden leren kinderen vooral
tijdens de lessen van het C-diploma. In 2020 zal de stichting verder streven naar 100% dekking van
het zwem-ABC. Alle kinderen moeten hun zwemdiploma’s halen. Daarnaast wordt er overwogen
om de zwemlessen voor de zwemtalenten zo in te richten dat er voor hen extra uitdaging ontstaat.
Dit zal er tevens voor zorgen dat talenten makkeliker kunnen doorstromen naar de zwemverenigingen.
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innovatie
& samen
werking
Stichting SRGO wil innovatief meedenken in tal
van onderwerpen en projecten die gerelateerd
zijn aan een gezond en leefbaar eiland. Een
voorbeeld is het platform Paulina.nu. Samen met
lokale ondernemers zoeken naar mogelijkheden
om de horeca van de accommodaties van SRGO
verder te optimaliseren en samen zoeken naar
invulling van de accommodaties. Denk hierbij aan
een actieve inzet en het initiatief nemen voor
een aanbod van dagrecreatie in combinatie met
eilandmarketing.

Meer informatie is te vinden op:
Paulina.nu
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regulier aanbod
Voor eerder genoemde aandachtsgebieden, verzorgt SRGO ook in 2020 het reguliere
programma voor ongeveer 600.000 bezoekers per jaar. Naast zwemsport, zwemeducatie,
recreatief en doelgroep zwemmen ook:

Zuiderdiep
Het doel is om het Zuiderdiep een 7-daagse openstelling te geven of, op verzoek van het
college, een zondag openstelling. Het Zuiderdiep zal zich meer en meer profileren als
recreatief zwembad in combinatie met een hoogwaardig NRZ zwem-ABC programma,
gebaseerd op een lessysteem van twee keer per week.

De Gooye
De Gooye zal zich met warmer zwemwater met name richten op doelgroepzwemmen.
Daarnaast zal de accommodatie het hoogwaardig NRZ zwem-ABC aanbieden met één
lesuur per week.

De Staver
De Staver zal een lagere badtemperatuur kennen en zich meer gaan richten op de intensieve zwemmer in elke leeftijdscategorie. De programmering richt zich hiermee richting de
zwemsport, fitness en talentontwikkeling.
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•

Het inzetten op en het faciliteren van bewegingsonderwijs en het invullen van

REGULIER AANBOD

Sport

bewegingsonderwijs met een bewegingsdocent. Deze behoefte kan zich voordoen in het kader van werkdrukverlaging voor de leerkrachten of de behoefte
aan een kwaliteitsverbetering
•

De verhuur aan diverse sportverenigingen en commerciële organisaties. Zo
ontplooit SRGO meer initiatieven om de indoor verenigingssporten integraal
sterker te maken

•

Het faciliteren en ondersteunen van sportevents met regionale aantrekkingskracht

•

Het leveren van een bijdrage aan de herinrichting van de Staver met betrekking
tot bewegingsonderwijs in de Staver

•

Het aanbieden van techniekzwemmen

Accommodaties & events
•

Thema events zoals Vrienden van het Eiland, de Championsleague, filmavonden enz.

•

Culturele activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen

•

Het faciliteren of mede-organiseren van activiteiten voor goede doelen met
serviceclubs zoals o.a. met de Ladies Circle 45.

Bekijk de website voor het programma en welke verenigingsactiviteiten er
plaatsvinden op de locaties.

Zuiderdiep

www.zuiderdiep.nl

De Gooye

www.degooye.nl

De Staver

www.destaver.nl

Dorpstienden

www.dorpstienden.nl

Grutterswei

www.grutterswei.nl

‘t Haegse Huus

www.haegsehuus.nl

Oostdam

www.oostdam-goedereede.nl
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Begroting 2021
€ 3.225.183

€ 3.245.000
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Opbrengsten

Kosten

Netto omzet

€

2.172.000

Personeel

€

2.039.000

Prestatiesubsidie

€

1.053.183

Huisvesting

€

682.000

Marketing

€

68.000

Kantoor

€

142.000

Inventaris

€

96.000

Overige

€

218.000

behoefte

Bedrijfsresultaat € 0
Aantal bezoekers circa 600.000
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