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MVO-beleid 
 
 
 
bv SPORT beheert en exploiteert de sportaccommodaties in de gemeente Leeuwarden. 
Daarnaast geeft bv SPORT uitvoering aan het sportstimuleringsbeleid van de gemeente met 
het team buurtsport- en buurtgezondheidscoaches. De ruim 150 medewerkers van bv SPORT 
doen er alles aan om alle sportfaciliteiten in optimale conditie te houden, maar daarnaast is 
bv SPORT ook actief bezig om sport en bewegen voor iedereen toegankelijk te maken. 
 
bv SPORT voert werkzaamheden uit, die als volgt zijn samen te vatten (scope): 
 
Het beheren en exploiteren van sportaccommodaties en het uitvoeren van het 
sportstimuleringsbeleid van de gemeente Leeuwarden. 
 
bv SPORT zal hoofdzakelijk projecten aannemen met beperkte risico’s, hierbij rekening 
houdend met onderstaande aandachtspunten: 

• Vaste klanten met name gemeente, verenigingen, particulieren en scholen; 
• Het werken met vaste adviseurs; 
• Het werken met vaste leveranciers; 
• Het werkgebied is Leeuwarden.  

 
 
Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
Binnen bv SPORT staan duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog 
in het vaandel. Dit laten we o.a. terug komen in het onderhoud van onze accommodaties en 
in onze bedrijfsvoering. Momenteel zijn we MVO Prestatieladder Niveau 3 gecertificeerd. Dit 
systeem is speciaal ontwikkeld om bedrijven als bv SPORT optimaal te ondersteunen bij het 
verder groeien en door ontwikkelen van de aandachtsgebieden binnen het systeem. Speciale 
aandacht daarbij betreft de verdere verduurzaming van onze accommodaties en organisatie. 
 
 
Corporate story 
De merkidentiteit van bv SPORT is ‘blij van sport’. Op basis van deze merkidentiteit is de 
volgende corporate story ontwikkeld.  
 
Sport brengt mensen in beweging. Niet met als doel om te winnen. Maar om te groeien. In 
gezondheid. In zelfvertrouwen. In vriendschappen. In geluk. Bv SPORT wil díe beweging 
stimuleren en faciliteren. Maar er vooral ook samen met de sporter van genieten.  
 
We zíjn het kind dat trots naar beppe zwaait, als het voor het eerst zonder bandjes zwemt. We 
zíjn de trainer, die met tranen in zijn ogen op schouders wordt gedragen nadat zijn ploeg 
kampioen geworden is. We zíjn de dames die na het aquajoggen genieten van een kop koffie 
in het sportcafé.  
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Ons doel is om iedereen met plezier te laten bewegen. We laten ons daarbij niet blind leiden 
door regels en protocollen. Maar vinden energie in mensen en oplossingen. We staan niet 
langs de zijlijn. We spelen en bewegen mee. We geloven in mogelijk maken. Een positieve 
energie die mensen in beweging brengt. Voor gezondheid, zelfvertrouwen, vriendschappen en 
geluk.  
 
Dat maakt ons wie we zijn.  
 
Dat maakt ons blij van sport.  
 
 
Missie 
Sport verhoogt educatieve prestaties, vermindert de zorgvraag en verhoogt de vitaliteit en 
maatschappelijke integratie. Het is onze missie om de ambities van de gemeente Leeuwarden 
op dit punt te realiseren door sportstimulering en exploitatie van sportaccommodaties.  
 
Binnen onze missie wordt de kennis en ervaring van bv SPORT, op het gebied van sport en 
bewegen en maatschappelijk vastgoedbeheer, op brede en grote schaal ingezet om optimaal 
maatschappelijk voordeel te boeken en iedereen in de gemeente blij van sport te maken.  
 
 
Visie 
Sporten is essentieel voor een energieke en gezonde samenleving. We sporten echter niet 
alleen om fit te blijven. Sport wordt ook gebruikt als middel voor gezondheidsbevordering, 
tegen eenzaamheid, voor vitaliteit en om de bevolking in beweging te krijgen. Maar bovenal: 
om mensen blij te maken. ‘Blij van sport’ is daarom ook de essentie van ons bedrijf. 
 
Naast het exploiteren en beheren van de sportaccommodaties en onze initiatieven op het 
gebied van sportontwikkeling, willen we een adviseursrol aannemen als het gaat over sport 
en bewegen in de gemeente Leeuwarden e.o. en onze partners steunen en ontzorgen op het 
gebied van beheren en exploitatie, samen verenigen en vercommercialiseren van 
sportaanbod.  
 
Binnen de gemeente willen we onze dienstverlening geleidelijk verbreden, we willen ons niet 
vergalopperen en alleen beperkt risico’s lopen, we zijn niet grenzeloos. Buiten de gemeente 
Leeuwarden zijn wij een bereidwillige gesprekspartner.  
 
 
Duurzaam verwarmen 
Voor het verwarm van onze sportcomplexen/zwembaden maken we gebruik van duurzame 
methodes. Sportcomplex it Gryn wordt verwarmd doormiddel van biogas, dit wordt 
afgenomen van een lokale boer. Sportcomplex Kalverdijkje is aangesloten op de warmtering 
van de gemeente Leeuwarden en wordt verwarmd door de omliggende industrieterreinen 
(o.a. Campina). 
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Tussen sporthal Rengers en zwembad de Blauwe Golf is een houtsnipperkachel geplaatst die 
beide accommodaties van warmte kan voorzien. Deze houtsnipperketel dekt maar liefst 85% 
van de benodigde energiebehoefte. De opstelling bestaat uit een tweetal ETA-ketels, die ieder 
500KW aan warmte kunnen produceren. Om de warmtelevering te behouden is er eens in de 
6 dagen zo'n 100 m3 snipperhout van een hoogwaardige kwaliteit en met een 
vochtpercentage van 35% of lager nodig. Hierdoor blijft de hoeveelheid afval (as) tot minder 
dan 2% beperkt. 
 
 
Zonnepanelen 
bv SPORT maakt bij verschillende zwembaden, sporthallen en gymzalen gebruik van 
zonnepanelen. Er zijn nu 16 accommodaties voorzien van zonnepanelen. In totaal gaat het 
om 1439 zonnepanelen, die samen zorgen voor 368297 KWH. Onderstaand overzicht 
geeft  de top 5 van onze accommodaties weer, met de meeste zonnepanelen. Per 
zonnepaneel wordt er tussen de 245 tot 260 kwh geleverd. 

1. Sporthal de Twine 342 panelen 

2. Zwembad de Blauwe Golf 273 panelen 

3. Sportcomplex Kalverdijkje 186 panelen 

4. Sportcomplex Rengers (1) 102 panelen 

5. Sportcomplex Wiarda 102 panelen 

Naast bovengenoemde sportcomplexen en zwembaden zijn ook het hoofdkantoor en aantal 
gymzalen voorzien van zonnepanelen. Op deze accommodaties ligt het aantal zonnepanelen 
tussen de 20 en 80, die per paneel 260 kwh leveren.  
 
 
Certificaten, keurmerken en erkenningen 
bv SPORT is in het bezit van de volgende certificaten, keurmerken en erkenningen: 

• Erkend leerbedrijf SBB 
• Licentie zwemABC van de NRZ 
• Blue cap foundation 
• Keurmerk veilig en schoon zwembaden 
• MVO Prestatieladder Niveau 3 certificaat 

 
 
 
 
 
 
De heer J.H. van der Kooi, algemeen directeur ………………………………………………… 
Gezien d.d. 19-01-2021 
 
 
De heer J.C. Belles, adjunct-directeur  ………………………………………………… 
Gezien d.d. 19-01-2021  


