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SRGO faciliteert sport, cultuur, vrijetijdsbesteding en horeca. Wij staan daar iedere dag voor klaar en proberen op
alle tijdstippen van de dag en week invulling te geven aan de vraag van onze gasten, verenigingen en stakeholders.
Met onze accommodaties valt het in alle eerlijkheid niet altijd mee om te voldoen aan de belevingswaarde die
past bij deze tijd. Het Zuiderdiep en Oostdam hebben de afgelopen jaren een upgrade gehad en dat merk je in
positieve zin bij de klantbeleving.
We hebben het afgelopen jaar weer veel kinderen begeleid bij het behalen van hun zwemdiploma’s. Hierbij
zijn al onze zwemdocenten gelicenseerd door het NRZ. De kwaliteit van uitvoering is in alle zwembaden gelijk,
alsmede de beheersing van de veiligheid. Daarnaast hebben we qua productaanbod op het gebied van horeca een
bronzen onderscheiding ontvangen en we hebben geholpen de volleybalsport eilandelijk te verbeden, alsmede
de zaalvoetbalsport. Met de ‘Kindervakantieweken’ hebben we een mooi eilandelijk aanbod in vakantieperiodes.
Voor de toneelgroep de Klokkedieven hebben we in gezamenlijkheid geïnvesteerd in geluid- en lichtkwaliteit,
dit ook nog eens met minder kosten voor beide organisaties. Dit is zomaar een greep uit de zaken waar we ons
dagelijks voor inzetten en trots op zijn. We doen het met passie en om maatschappelijk het verschil te maken.
Dit geldt ook voor de gebouwen, deze vragen veel aandacht en arbeid dat niet altijd zichtbaar is. SRGO bereid
zich voor op de toekomst en uiteindelijk gaat het ons niet om de stenen, maar om het organiseren en faciliteren.
Dienstverleners dat zijn wij.
In 2019 hebben we vele activiteiten georganiseerd, gefaciliteerd en gestimuleerd, naast onze reguliere
programmering en bereiken we jaarlijks bijna 600.000 bezoekers met een waslijst aan activiteiten. Deze worden
veelal door derden georganiseerd, in samenwerking met ons of door onszelf. Wij zetten in op een goede relatie
met al deze organiserende partijen en zoeken de grenzen op van onze mogelijkheden. Veiligheid staat hierbij
voorop. Zeker bij SRGO! In 2019 hebben we ons personeelsbestand kunnen verruimen. We hebben bijna honderd
personen in loondienst, waaronder een HR-medewerker. Haar belangrijkste opdracht is om een bijdrage te
leveren om als organisatie mooier te worden voor onze medewerkers, zodat zich dit kan doorvertalen naar onze
gasten. Op Finance hebben we een vaste controller in dienst genomen en onderhoud en horecamanagement
is specialistisch ingevuld. Dit is echt nodig en nog maar het minimale om de kwaliteit van onze dienstverlening
te kunnen gaan verbeteren. Specialisten zijn nodig bij een organisatie met een omvang zoals SRGO inmiddels is.
Ik ben trots op alle medewerkers van SRGO, zij gaan ons in 2020 en verder helpen om onze maatschappelijk en
commerciële doelen te verwezenlijken.

Lesly Wolters
Algemeen directeur
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Woord namens het bestuur
2019 is het derde jaar van Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee, waarin zij verantwoordelijk is voor de
exploitatie van zeven accommodaties op Goeree-Overflakkee. In dit jaar is volop gewerkt door de organisatie aan
het geven van bewegingsruimte.
SRGO biedt bewegingsruimte. Dat doet de stichting niet uitsluitend door het aanbieden en faciliteren van
accommodaties. We geven ook steeds meer bewegingsruimte door het stimuleren van sport, het samenwerken
met verenigingen en het opzetten van activiteiten in de kernen. Hierdoor levert SRGO een bijdrage aan gezonde
en leefbare kernen op het eiland Goeree-Overflakkee. De stichting is hierdoor van waarde voor de samenleving.
Om naast het exploiteren van een zevental accommodaties het maatschappelijk rendement te verhogen, heeft
en zal SRGO zich op een aantal gebieden extra inzetten. Dat hebben we in 2019 gedaan en blijven we doen in
2020 met de hele organisatie op de volgende onderdelen:
–
–
–
–
–
–
–

Exploitatie sportaccommodaties
Gebouwen
Sportstimulering en -programmering
Gezonde horeca
Alle kinderen zwem-ABC
Innovatie en samenwerking
Regulier aanbod

2019 is ook een jaar van professionalisering voor SRGO geweest. De organisatie is gegroeid. Het bestuur heeft in
2019 afscheid genomen van Ilse Timmers en is versterkt door Erik Peeman. De afstemming met de Gemeente is
goed gestructureerd, er is op regelmatige basis bestuurlijke afstemming tussen verantwoordelijke wethouders en
het bestuur van SRGO. Daarnaast zijn de banden met gemeenteraad aangehaald, de raad is tijdens een presentatie
in februari geïnformeerd over plannen van SRGO. Ook is in 2019 het ‘dossier waterkwaliteit’ afgerond, samen met
de zwemvereniging en Gemeente zijn er goede afspraken gemaakt.
De stichting heeft, met al haar medewerkers en gebruikers, hard gewerkt aan solide basis in 2019, waardoor er
bewegingsruimte is en deze kan worden gecreëerd in 2020 en we verder kunnen werken aan onze doelen:
–
–
–

Tevreden gasten (klanten) door een goed producten- en dienstaanbod tegen een goede prijs/
kwaliteitverhouding
Het behalen van economisch rendement
Maatschappelijke waarden voor de bevolking

Sportstimulering, accommodatie beheer en commercie gaan hand in hand.
SRGO geeft bewegingsruimte!

Bauke van der Goot
Voorzitter

Werken met waarden
SRGO kenmerkt zich door enthousiaste medewerkers met een
hart voor recreatie en sport. We faciliteren, organiseren en
zoeken verbinding met elkaar, het verenigingsleven en de lokale
gemeenschap.
De ontwikkeling van de organisatie en daarmee het verstevigen
van het fundament heeft in 2019 centraal gestaan. Waarbij wij
er trots op zijn dat iedere medewerker van SRGO hieraan een
bijdrage heeft geleverd.

83

MEDEWERKERS

35
FTE

De reeds in 2018 ingezette communicatievormen om
medewerkers meer bij de organisatieontwikkelingen te betrekken
hebben zich in 2019 verder voortgezet. Zo komt er ieder
kwartaal een nieuwsbrief uit. Interne doorontwikkeling wordt
gestimuleerd door interne werving naast externe werving. Om
in te spelen op de krapte op de arbeidsmarkt in gekwalificeerde
zwemonderwijzers en toezichthouders, zijn er opleidingstrajecten
toegekend welke medio 2020 gestart moeten worden.
Er is een oprichtingscommissie aangesteld om een OR op te zetten
waarbij het streven is om in 2020 tot komen tot de benoeming van
de OR.
In 2019 is het percentage ziekteverzuim gestegen naar 7,13%.

Maatschappelijk betrokken
Afgelopen jaar is er onderzoek gedaan naar een de zondagsopenstelling van het Zuiderdiep.
De gehele rapportage en bijbehorende casestudy zijn aangeboden aan de Gemeente GoereeOverflakkee, tezamen met een advies vanuit management en bestuur van SRGO. We verwachten
hier in 2020 verder invulling aan te geven.

Samen met de Ladies Circle ‘45 organiseerde SRGO een bingo-event in de Staver. Het doel van
de bingo was het beschikbaar maken van buiten AED’s over het gehele eiland. Zodoende hebben
beide partijen bijgedragen aan een hartveilige samenleving.

Evenementen en cultuur zijn belangrijk voor SRGO. Wij organiseren op verschillende locaties
aanbod of we stimuleren partijen om tot uitvoering te komen. Vrienden van het Eiland was hier
een geslaagd voorbeeld van. In samenwerking met Leo Melissant zetten we een gezellige avond
neer. SRGO denkt hierbij functioneel mee in het belang van de lokale bevolking.

Volleybalvereniging Intermezzo heeft haar eigen honk (pop-up) kunnen realiseren in de Staver.
Hierdoor kan de sociale cohesie binnen de vereniging meer vorm krijgen.

SRGO heeft ook bijgedragen aan de missie Sport 4 all GO. Deze organisatie richt zich op welzijn
door bewegen en dankzij laagdrempelig aanbod van de zalen kon SRGO haar steentje bijdragen
aan de bewegingsruimte van deze organisatie.

Sportief en maatschappelijk succes gingen hand in hand in december tijdens de Champions
League in 2019. Dit mooie evenement wordt jaarlijks in samenwerking met Vogel verzekeringen
georganiseerd en biedt een prachtig podium voor de (zaal)voetbalsport.

Het Kerstdiner Flakkee was een groot succes. SRGO heeft de handen ineengeslagen met diverse
partijen en heeft haar organiserende en faciliterende rol met verve kunnen invullen. Met maar
liefst 200 bezoekers en 60 vrijwilligers organiseerden we een eervol evenement voor mensen die
het nodig hebben.

Gebouwbeheer
SRGO is zeven accommodaties rijk. Ieder pand heeft zijn eigen charme en aandachtspunten.
De ‘bakstenen’ zijn niet leidend, maar verdienen zeker onze aandacht. In samenwerking met
betrouwbare partners en in samenspraak met de gemeente Goeree-Overflakkee brengen
we het Meerjarig OnderhoudsPlan ten uitvoer en streven we naar eigentijdse en verzorgde
panden.
Op een aantal locaties is ook in 2019 (achterstallig) bouwkundig-, installatietechnisch en/of
inventarisonderhoud uitgevoerd of vervanging geregeld.
In de accommodaties de Gooye, Dorpstienden en Grutterswei is met name m.b.t. de inventaris
nog sprake van achterstalligheid. In alle gebouwen wordt voldaan aan wet- en regelgeving.
Het totale onderhoudsplan qua planning en uitvoering is goed georganiseerd en belegd bij
de werkgroep onderhoud met een afvaardiging van de gemeente en SRGO. Er is nu een
duidelijke scheiding in het onderhoudsprogramma aangebracht, zodat in één oogopslag te
zien is wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van een bepaald werk.
Een greep uit de uitgevoerde activiteiten in 2019:
• Na de keuring van de sportmaterialen is op alle locaties getracht om alle “gebreken” voor
het einde van het jaar te verhelpen. Voor het merendeel is dat ook gelukt.
• Vergunningen verder op orde gemaakt, waar dit nog niet het geval was.
• Uitvoering meerjarig onderhouds plan (MOP)
• Dagelijks onderhoud
• Aanpassingen en bijzonderheden
Daarnaast sturen we actief bij op onze duurzame voetprint op het gebied van water, gas en
stroom.

WATER

2019: 36.850 kuub
2018: 22.500 kuub
2017: 20.000 kuub

GAS

2019: 477.000 M
2018: 523.000 M3
2017: 535.200 M3
3

STROOM

2019: 1.618.000 KWh
2018: 1.542.600 KWh
2017: 1.433.500 KWh

Speciale aandacht 2020 onderhoud
• Accommodaties: waar mogelijk meer beleving creëren en een eigentijds interieur of uitstraling
geven
• Werkzaamheden planmatig voorbereiden en aanbesteden
• Inventaris accommodaties
• Kantoren SRGO upgraden
• Verduurzamen gebouwen en het gebruik daarvan

STAVER

Een mooie samenwerking met de
volleybalvereniging heeft geresulteerd in
een spelershonk op de eerste verdieping.
Vrijwilligers van de vereniging hebben alles
netjes opgeknapt en gezamenlijk is er een
mooie horecaruimte ontstaan.
Door een lekkage in een van de attractieve
objecten van het recreatiebad is een grote
hoeveelheid water in de kruipruimte en de
machinekamer van het zwembad terecht
gekomen. Hierdoor zijn alle pompen onder
water komen te staan en moesten daarom
allemaal worden vervangen.
Van de bowlingbanen zijn de laatste vier de
besturingskasten met bijbehorende bekabeling
vervangen. Ook zijn de banen weer voor twee
jaar goedgekeurd door het NBI.
Aan de glijbaan van het zwembad zijn enkele
aanpassingen gedaan, zodat daar een
veiligheidscertificaat voor is verkregen
In navolging van de geschilderde eerste
verdieping van de Staver zijn twee kantoren
in de zomervakantie geschilderd, van nieuwe
vloerbedekking voorzien en opnieuw ingericht.
In de keuken is de combisteamer (oven)
vervangen
De voorbereidingen zijn gestart om in 2020
de tennishal om te bouwen tot vier gymzalen.
Hierin heeft de gemeente de regie en levert
SRGO actief haar bijdrage.

ZUIDERDIEP

In februari is het Zuiderdiep twee weken
gesloten geweest vanwege grootschalig
onderhoud. De volgende zaken zijn aangepakt:
nieuwe vulling van de zwembad filters,
onderhoud aan de glijbaantrap, vervangen
van lampen boven het water, verschillende
schilderwerkzaamheden, vervanging
van het douchesysteem, onderhoud
aan de circulatiepompen, verschillende
schoonmaakwerkzaamheden, het vervangen van
tegelwerk onderwater en nog vele andere klusen schoonmaakwerkzaamheden waardoor alles
er weer schoon en netjes eruit ziet!
Er is een onderzoek gestart naar de technische
staat van de waterzuivering van het binnenbad
Voor het stallen van het buitenmeubilair is een
veranda gemaakt.

GRUTTERSWEI

Er is aan de binnenzijde een grote schilderbeurt
geweest. Van alle kleedkamers, toiletten enz.
zijn de deuren en de kozijnen geschilderd.
De gang naar de kleedkamers zijn op nieuw
behangen en geschilderd. De deuren en
kozijnen van de zalen A, B en C zijn geschilderd.

DORPSTIENDEN

Naast het reguliere onderhoud is de MIVAsignalering van de kleedkamers in orde gebracht.

HAEGSE HUUS

De vloer van zaal A (muziekzaal) is vervangen.
Over de bestaande grintvloer is een
zogenaamde Loose Lay PVC vloer gelegd.
De meeste cv ketels zijn vervangen, dit naar
aanleiding van de vele storingen.

OOSTDAM

Na de renovatie van de grote zaal is nu ook de
complete geluidsinstallatie vervangen. Hiervoor
was al een gift ontvangen, waarvan dankbaar
gebruik is gemaakt.

CORPORATE

In samenwerking met de Ladies Circle ‘45 zijn
alle SRGO locaties aan de buitenzijde voorzien
van een publieke AED.

GOOYE

De verwarmingsketel is vervangen door twee
nieuwe. Hierdoor kan de sporthal apart van het
zwembad worden verwarmd.

Exploitatie in 2019

BEZOEKERS

Gooye
91.500
Zuiderdiep
97.600
Staver
265.000
Grutterswei
39.500
Oostdam
20.000
Dorpstienden 50.000
Haegse huus
27.500
Op naar 600.000 bezoekers in 2020

ZWEMMERS

Gooye
Zuiderdiep
Staver

40.500
97.600
47.350

Gooye
Zuiderdiep
Staver

523
574
243

DIPLOMA’S

Exploitatie in 2019

SRGO faciliteert met haar multifunctionele accommodaties het meest uiteenlopende
aanbod. De meeste van dit type aanbod levert een positief bedrijfsresultaat op,
waarmee de benodigde subsidie op sport en zwemmen lager is.

BEZETTING SPORTHALLEN

incl. gym

Gooye
Totaal 1125 uur bezet in 2019 met
onder andere basketbal, zaalvoetbal
en judo.

Staver
Totaal 4710 uur bezet in 2019 met
onder andere hockey, volleybal en
voetbal.

Grutterswei
Totaal 1829 uur bezet in 2019 met
onder andere gymnastiek, karate en
hockey.

Haegse huus
Totaal 1156 uur bezet in 2019
met onder andere gymnastiek en
beweging.

Dorpstienden
Totaal 2144 uur bezet in 2019 met onder andere zaalvoetbal en boksen.

Financiële cijfers

Opbrengsten
Indirecte kosten
Brutomarge
Directe kosten
Totaal resultaat
Prestatiesubsidie
Totaal winst/verlies

€
€€
€€
€€

2.599.870
363.713
2.236.157
3.196.789
960.632
945.031
15.601

SRGO in de media
In 2019 heeft SRGO de nodige aandacht besteed aan
de externe communicatie. Er wordt structureel gebruik
gemaakt van positieve uitingen rondom de activiteiten
die er plaats vinden. Daarnaast wordt er op actieve wijze
gecommuniceerd over aankomende evenementen.
Voor 2020 zal er een voorzichtige overstap gemaakt worden
naar meer uniforme communicatiewijzen en -uitingen.

Gooye, Dirksland
Staver, Sommelsdijk
Oostdam, Goedereede
Zuiderdiep, Stellendam
Dorpstienden, Ouddorp
Grutterswei, Oude-Tonge
Haegse Huus, Stellendam

