Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Regio Zwolle United

Nummer Kamer van
Koophandel

6 1 0 0 6 1 8 1

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Stadionplein 23, Zwolle

Telefoonnummer

0 3 8 4 5 3 4 9 4 8

E-mailadres

united@peczwolle.nl

Website (*)

www.peczwolle.nl

RSIN (**)

8 5 4 1 6 1 6 0 0

Actief in sector (*)

Welzijn - Sport
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Evert Leideman

Secretaris

Eilt Staal (tevens directeur)

Penningmeester

Klaas Feenstra

Algemeen bestuurslid

Jan Westmaas

Algemeen bestuurslid

Rob van Kessel

Overige informatie
bestuur (*)

Kwaliteitszetel in bestuur ingevuld door algemeen directeur PEC Zwolle. Tot 1-10-2021
was dit Adriaan Visser: Jeroen van Leeuwen vult nu de positie in namens PEC Zwolle.

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Regio Zwolle United is een stichting met ANBI-status (Algemeen Nut Beogende
Instelling) en is als maatschappelijke organisatie verbonden aan PEC Zwolle. Sinds
2010 heeft de stichting zich met veel energie ingespannen voor Regio Zwolle op
maatschappelijk, economisch en vitaal gebied. Met circa 60 betrokken partners wordt
samengewerkt aan impactvolle projecten die met behulp van sport een positieve
bijdrage leveren aan de regionale leefomgeving. De projecten focussen zich op (I)
sport, gezondheid en educatie, (II) sociale participatie en menselijk kapitaal, (III)
economie en innovatie.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

In 2020 heeft Regio Zwolle United een nieuw beleidsplan 2020-2024 gerealiseerd.
Samen met betrokken partners werken wij - door de kracht van sport - aan de groei
van Regio Zwolle op maatschappelijk, economisch en vitaal gebied.
Het team van Regio Zwolle United zet zich dagelijks in om het verschil te maken voor
mensen en maatschappelijk betrokken organisaties. Bijvoorbeeld als het gaat om
kinderen met autisme, eenzaamheid onder ouderen, voorlichting bij kinderen,
arbeidsparticipatie en vele andere projecten. Zo zetten wij de verenigingskracht van
sport in voor regionale groei, waarbij iedereen een steentje bijdraagt om de
leefbaarheid en het collectieve welzijn te versterken.
De stichting focust zich op drie strategische domeinen: economie (Regiobinding),
maatschappij (PEC Zwolle United) en vitaliteit. Binnen deze domeinen werken we met
onze partners aan bijna 20 projecten en 10 strategische speerpunten die in het
beleidsplan zijn opgenomen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting krijgt haar inkomsten door partnerships aan te gaan met het bedrijfsleven,
gemeenten en onderwijsinstellingen. Tevens - maar in mindere mate - verkrijgt de
stichting inkomsten door subsidies en giften.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

De verkregen inkomsten worden besteed aan de organisatie van de projecten
(projectorganisatie, communicatie, evenementen, activiteiten, kleiding e.a.) en aan
overhead organisatiekosten (jaarverslagen, projectmateriaal, partnerbijeenkomsten
e.a.). Naast de eigen medewerkers van Regio Zwolle United, spannen ook
medewerkers, spelers en staf van PEC Zwolle zich in voor de projecten van Regio
Zwolle United. Dit wordt verrekend d.m.v. een service level agreement tussen PEC
Zwolle en Regio Zwolle United. Tevens worden faciliteiten ingekocht als bijvoorbeeld
wedstrijdkaarten en mechandising voor maatschappelijke doelgroepen en wordt
huisvesting in het MAC3PARK stadion gefinancierd.

https://peczwolle.nl/storage/files/Presentatieboek%20Regio%
20Zwolle%20United.pdf

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Stichting Regio Zwolle United is als maatschappelijke organisatie verbonden aan PEC
Zwolle, o.a. door een service level agreement. Stichting Regio Zwolle United volgt voor
het loongebouw voor haar medewerkers het beloningsbeleid van PEC Zwolle, die
gebaseerd is op de CAO Sport (die tevens wordt gevolgd door de KNVB).

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Activiteitenverslag 2020-2021
Door de beperkende mogelijkheden vanwege COVID-19 werd bijna elke organisatie
uitgedaagd om de dagelijkse gang van zaken voor elkaar te krijgen. Dit gold ook voor
het team van Regio Zwolle United dat normaliteit activiteiten rondom sport organiseert.

De bestuursleden van de stichting (m.u.v. de directeur) doen hun inzet op vrijwillige
basis en declareren geen onkosten, vakantiegeld of tijdsbesteding aan de stichting.

Regio Zwolle United kijkt met veel trots terug op seizoen 2020-2021. Het team is, op
creatieve wijze én in goede samenwerking met partners, in staat geweest om
waardevolle activiteiten te organiseren. Een goed eerste jaar van het nieuwe
beleidsplan 2020-2024. Voorbeelden van activiteiten zijn:
-Kerstpakkettenactie voor ouderen
-PEC Zwolle on Tour langs 18 zorginstellingen
-Kerstactie voor kinderen rondom armoedegrens
-Veiling wedstrijdshirts voor Isala Kinderkamer
-Vakantieweek in eigen stad voor kinderen rond armoedegrens
-Realisatie nieuw kantoor Regio Zwolle United en SportService Zwolle
-Week van de Vitaliteit met een Fitboek voor kinderen van basisscholen
Een overzicht is terug te vinden in ons jaarverslag 2020-2021.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://peczwolle.nl/storage/files/Jaarverslag%20Regio%
20Zwolle%20United%20-%20seizoen%2020-21.pdf

Open
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Balans

3 0 – 0 6 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

Balansdatum

Activa

30-06-2021

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

30-06-2021

€

Continuïteitsreserve

€

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

30-06-2020 (*)

28.414

€

+

€

28.414

+
0

€
€

173.378

€

+
€

157.484

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

247.021

0

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

3.000

Kortlopende schulden

€

156.788

€

228.532

Totaal

€

247.021

€

231.532

231.532

+
€

+
€

90.233

74.048

€

218.607

€

+
€

€
45.229

90.233

30-06-2020 (*)

+
€

231.532

+

Een toelichting is gegven in het Regio Zwolle United Jaarverslag 2020-2021. Het jaarverslag is hier te vinden:
https://peczwolle.nl/storage/files/Jaarverslag%20Regio%20Zwolle%20United%20-%20incl.%20finan%20(seizoen%202020-21).pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

0

€

10.360

Baten sponsorbijdragen

€

506.314

€

410.266

Giften en donaties van particulieren

€

6.215

€

22.643

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

+

€

+

€
€

6.215

10.360

+
22.643

€
€

84.404

419.550

+

+

€

596.933

€

862.819

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

74.332

€

73.281

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

244.871

€

542.712

Huisvestingskosten

€

26.836

€

5.112

Afschrijvingen

€

521

€

Financiële lasten

€

207

€

311

Overige lasten

€

159.933

€

241.403

Som van de lasten

€

506.700

€

862.819

Saldo van baten en lasten

€

90.233

€

0

Som van de baten

Lasten

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Het boekjaar van stichting Regio Zwolle United loopt van 1 juli tot en met 30 juni,
parallel aan de seizoenen van PEC Zwolle B.V. en de Eredivisie. In het seizoen
2019-2020 (2020 in bovenstaande kolom) is onder overige baten een bedrag van
€ 375.480 opgenomen aan bijdrage vanuit PEC Zwolle B.V.
Een toelichting op de jaarcijfers is opgenomen in het jaarverslag.

https://peczwolle.nl/storage/files/Jaarverslag%20Regio%20Zwolle
%20United%20-%20incl.%20finan%20(seizoen%202020-21).pdf

Open

