
Van jongs af aan worden kinderen watervrij gemaakt en 
behalen ze hun zwemdiploma. Ook de oudere inwoners 
komen graag naar het zwembad, omdat zij weten dat 
zwemmen goed is voor lichaam en geest. 

Diploma A: 276
Diploma B: 204
Diploma C:   68

Leerlingen van 8 
scholen kregen 
watergymles.

83.727 mensen 
bezochten het 
zwembad.
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Zwemplezier is tijdloos

Kennisorganisatie Sport & Preventie
Wij zijn de kennisorganisatie van Ermelo op het gebied van 
sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Met het Leefstijl 
Loket hebben we alle know-how in huis om inwoners, 
instellingen, sportaanbieders en de gemeente te voorzien 
van de juiste kennis en begeleiding.

350 contacturen
Leefstijl Loket

24 aanvragen 
sportakkoord

4 JOGG 
Campagnes

Nieuwe projecten & sociale sportinitiatieven
Door in te spelen op de behoeften en te zien wat nodig is, zijn er (in samenwerking met 
lokale partijen) mooie projecten gestart. Voor iedereen bieden we een passend aanbod.

SwimKIDS Buitenspeel-
middagen

JOGG cache
puzzeltocht

Bijzonder
zwemonderwijs

Sportcoaching & 
SportActiefUur  

Bewegend leren
diverse locaties

Avond4daagse 
home edition

Om de cultuurmakelaar van Ermelo te worden, zijn we nu al bezig met: 
Cultuur, een nieuwe tak van sport voor Interactie

Dag van de 
mantelzorger

Water4Ghana

Verbouwing van
De Dialoog

Huurtarieven 
bepalen 

Website Cultuur 
in Ermelo 

Samenwerking
cultuurplatform

1e Sport- en 
Cultuurkrant



Sportaanbieders, inwoners en bezoekers faciliteren zodat 
zij gebruik kunnen maken van sportaccommodaties die 
schoon, heel en veilig zijn. In Ermelo hebben we een 
goede en prettige sportcultuur.  

Zwembad 1.105
uur verhuurd

Sportzalen 5.162 
uur verhuurd

Voetbalvelden 5.650 
uur verhuurd

Faciliteren van de sport in Ermelo Energiek Ermelo; een leven lang plezier in bewegen
Buiten bewegen is voor iedereen heel gezond. Daarom vonden de activiteiten zoveel 
mogelijk buiten plaats. Afgelopen jaar hebben we o.a. de Wintergames, ErmOlympics, 
Nationale Sportweek, Avond4daagse (Home edition), Buitenspeelmiddagen, 
Buurtsportfestijnen en Balkonbeweegdagen georganiseerd. Natuurlijk organiseerden we 
ook diverse binnensportactiviteiten en verzorgden we iedere week gymles en peuter- en 
kleuter beweeglessen.

92 senioren in  
beweging 

700 jongeren 
binnen in 
beweging 

3.411 jongeren 
buiten in 
beweging 

1.189 leerlingen 
p.w. gymles

319 peuters- 
en kleuters in 
beweging p.w.

Het effect van Interactie
Samen bereik je veel meer

CultuurpartnersZorg & welzijns- 
instellingen

Sportaanbieders 
& verenigingen

BSO’s & 
Kinderopvang

Onderwijs
instellingen

Supermarkten

Door samen te werken met lokale partijen bereiken we 
meer inwoners. Ook maken we hierdoor beter gebruik van 
reeds aanwezige middelen zoals: financiën, expertise en 
materialen. We werkten in 2021 o.a. samen met:  

Lichamelijke effecten: 
Gezonder voelen, beter slapen,  
betere conditie, meer bewegen, 
gezondere leefstijl, mobiliteit 
verbeteren.

Financiële effecten: 
Minder absentie, minder 
gezondheidskosten.

Kwaliteit van leven: Lekkerder 
in je vel zitten, grenzen 
verleggen, meer (zelf)
vertrouwen, zelfredzaamheid 
vergroten, meer levensplezier.

(Sociaal) meedoen: 
Mensen ontmoeten, ergens bij horen, 
langer zelfstandig thuis wonen, onderdeel 
van de maatschappij zijn, vermindering 
eenzaamheid. 

Als je onderneemt op maatschappelijk gebied is het vaak lastig om het effect van je 
inspanningen in harde cijfers uit te drukken. Minstens zo belangrijk is het verschil dat 
we maken en de impact die we hebben in het leven van onze inwoners. 


