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"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. Maar als bestuur kijken wij 
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.

Ons 10-jarig bestaan in 2020 en de aanvang van een nieuwe beleidstermijn, was 
aanleiding om dit seizoen onze governance te evalueren en vernieuwen. Zo hebben we 
weer een actuele balans gevonden in onze onafhankelijkheid van én verbondenheid 
met PEC Zwolle. Dit heeft geleid tot nieuwe statuten van Regio Zwolle United, een ge-
actualiseerde samenwerkingsovereenkomst (SLA) tussen PEC Zwolle en Regio Zwolle 
United en een nieuwe garantstelling van PEC Zwolle aan Regio Zwolle United. 

Het afgelopen seizoen heb ook ik weer getuige mogen zijn van veel maatschappelijke 
activiteiten die door het team zijn uitgevoerd. Van het glazenwassen met Zwolfje bij 
Isala en de veiling van de speciale wedstrijdshirts ten behoeve van het realiseren van 
een PEC Zwolle Kinderkamer op de kinderafdeling van het ziekenhuis. En ook de vele 
activiteiten voor senioren zorgden voor veel enthousiasme bij de deelnemers, partners 
en het team. De diversiteit van activiteiten laat echt zien dat we impact kunnen maken 
voor jong en oud. 

Ook ben ik erg te spreken over de samenwerking tussen Regio Zwolle en Regio Zwolle 
United die zich op natuurlijke wijze steeds meer ontwikkelt. Sport brengt organisaties 
samen en die kracht gebruiken wij voor de regio. Ook om thema’s te agenderen 
en te zorgen voor de promotie van onze regio als economisch topregio. Dit werd 
onderschreven door activiteiten als dat we ons verhaal mochten toen aan de 
22 burgemeester (oktober 2020) en de Economic Board Regio Zwolle op bezoek 
kregen in het stadion en ons clubhuis (juli 2021).

Tot slot wil ik namens het bestuur alle betrokken partners ontzettend bedanken 
voor de ondersteuning en samenwerking. Dankzij uw betrokkenheid kunnen wij ons 
inzetten voor Regio Zwolle op maatschappelijk, economisch en vitaal gebied. Met 
dit jaarverslag geven wij inzicht in datgeen wat we van juli 2020 t/m juni 2021 met 
elkaar hebben bereikt.’’

Evert Leideman
Bestuursvoorzitter Regio Zwolle United
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Ook op strategisch en economisch gebied zijn meerdere hoogtepunten te noemen, 
zoals de intensivering van de samenwerking met SportService Zwolle en de gezamen-
lijke realisatie van het nieuwe kantoor: Clubhuis Regio Zwolle. De verlengingen van 
meerdere partnerships als Scania, ENGIE, Frion, Kitcentrum, Advice en provincie 
Overijssel zijn voor ons waardevol! Daar staat tegenover dat onze samenwerking 
met de regionale gemeenten door bezuinigingen onder druk staat. Dit verdient dan 
ook extra aandacht komend seizoen.
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Regio Zwolle United is er om - samen met betrokken 
partners - de kracht van sport te gebruiken als onafhan-
kelijke en krachtige katalysator voor de ontwikkeling van 
Regio Zwolle op maatschappelijk, economisch en vitaal 
gebied. Wij zijn een ANBI-stichting (Algemeen Nut 
Beogende Instelling) en onlosmakelijk verbonden met 
PEC Zwolle. De stichting heeft een eigen bestuur, een 
eigen winst- en verliesrekening en inmiddels circa 70 
betrokken partners (overheden, ondernemers, onderwijs 
en maatschappelijke organisaties) die participeren in 
projecten. Regio Zwolle United kent drie domeinen:

REGIO ZWOLLE UNITED ALS 
VERBINDENDE FACTOR

Regio Zwolle, 4e economische 
topregio van Nederland
Sinds 2010 heeft Regio Zwolle United 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 en om Regio Zwolle (landelijk) te positioneren. 
De projecten focussen zich op (I) sport, gezondheid en educatie, (II) sociale 
participatie en menselijk kapitaal en (III) economie en innovatie.

Kernwaarden Regio Zwolle United
+  Verenigend
+ Faciliterend
+ Samenwerkend 
+ Onafhankelijk
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Sport als middel en metafoor
Sport zorgt voor vitaliteit, plezier en verbinding tussen 
mensen en organisaties. Vanuit Regio Zwolle United 
gebruiken wij de kracht van sport voor ‘meer dan 
voetbal-activiteiten’. In samenwerking met ongeveer 
70 partners investeren we daarbij structureel in de 
bovengenoemde domeinen via meer dan 20 projecten 
en tal van activiteiten.

We investeren in de vitaliteit van mensen en organi-
saties (sport als doel). We verbinden organisaties en 
regio’s met elkaar rondom specifieke thema’s (sport als 
middel). En we gebruiken voorbeelden uit de sport 
om samenwerking en ontwikkeling van mensen en 
organisaties te stimuleren (sport als metafoor).

Pec zwolle united (maatschappij)

    Regiobinding (economie)

        Vitaliteit (sport)

Burgemeester Peter Snijders on Tour



 

PEC Zwolle United kent een viertal bijzondere doelgroepen:

      YoungStars

inspireren door sport, spel 
en leren te combineren
Bijvoorbeeld: Playing for Success en PEC kicks ASS

         SpecialStars

                          mensen faciliteren, ontzorgen 
         en een glimlach bezorgen
   Bijvoorbeeld: G-voetbal en Goede Doelen Box

           WorkStars

   Het juiste talent op de juiste plek
Bijvoorbeeld: De mannen van Frion en mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt

 
                   OldStars

                                      een actief leven is een gezond streven
                               Bijvoorbeeld: walking football en (kerst)diners
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   DOMEIN.1 

PEC ZWOLLE UNITED 
(Maatschappij)

PEC Zwolle United is het maatschappelijk hart van de club en sinds de 
oprichting van Regio Zwolle United in 2014 één van de domeinen van de 
ANBI-stichting.

Terugblik seizoen 2020-21
"We kunnen er niet om heen. Voor het maatschappelijk hart van de club 
heeft COVID-19 ook nadrukkelijk een stempel gedrukt op de activiteiten 
van en voor de verschillende doelgroepen. In de uitvoering van projecten 
werd een beroep gedaan op zowel deelnemers als begeleiders om zoveel 
mogelijk evenementen door te kunnen laten gaan. Weliswaar in aange-
paste vorm en/of door onze creativiteit aan te spreken is het gelukt om in 
verbinding te blijven met onze doelgroepen. We kunnen wel met trots 
stellen dat we hier met PEC Zwolle United in geslaagd zijn. Met als uit-
gangspunt om met name voor de wat meer kwetsbare doelgroepen in 
contact te blijven, zijn er verschillende nieuwe activiteiten ontwikkeld. 
Het gaat te ver om alles te benoemen, maar we pikken er een aantal 
momenten uit, waar we met heel veel voldoening op terug kijken.

Zo zijn de kinderen van PEC kicks ASS, die gezien hun leeftijd gelukkig wel 
mochten trainen, verrast met een compleet nieuw voetbaltenue, beschik-
baar gesteld door Craft. Voor hun gevoel maken ze hierdoor deel uit van 
PEC Zwolle en dit geeft hun zelfvertrouwen een enorme boost. Voor de 
G-voetballers van WRZV de Boog was het in een voetballoze periode een 
enorme opsteker dat ze in november een kaart ontvingen met een persoon-
lijke boodschap van een PEC Zwolle-speler.

Door samen te werken met verschillende partners hebben we in de feest-
maand december heel wat mensen een steuntje in de rug kunnen geven. 
Dankzij partner Travelbags kregen 40 kinderen uit gezinnen die het niet zo 
breed hebben toch een leuk Sinterklaascadeau. Ze mochten namelijk gra-
tis een nieuwe rugzak uitzoeken en vullen met leuke attributen van PEC 
Zwolle. Met partner Rabobank hebben we een online Kidsweek gedraaid 
om kinderen in de kerstvakantie te stimuleren ook thuis in beweging te 
blijven. Een lichtpunt in de donkere dagen voor Kerst was het bezoeken van 
alleenstaande, en helaas ook vaak eenzame, ouderen in Zwolle en de wijde 
regio (lees meer over deze actie in het uitgelichte verhaal).

Maatschappelijke betrokkenheid staat bij PEC Zwolle al jaren 
hoog in het vaandel. Door het bundelen van allerlei maat-
schappelijke activiteiten zijn we in 2010, met ondersteuning 
van diverse partners, gestart met PEC Zwolle United. Via 
PEC Zwolle United worden mensen die een steuntje in de 
rug nodig hebben, dan wel verdienen, iets extra’s te geboden. 
PEC Zwolle United kent daarbij een viertal doelgroepen:
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Na de winterstop hebben we een Sportquiz georganiseerd voor de jongeren van 
Playing for Success en mochten de oldstars walking voetballers zich door middel 
van een soort voetbaltoto uitleven op het voorspellen van uitslagen van wed-
strijden van PEC Zwolle. Aangezien er in het voorjaar nog steeds niet gevoetbald 
mocht worden door de OldStars is er samen met SportService Zwolle en WijZ 
Welzijn het programma Seniorensport ontwikkelt waarbij men in twee- en later 
in viertallen toch kon sporten. Voor ouderen is in beweging blijven immers erg 
belangrijk. Zo kon er ook deelgenomen worden aan de eerste Vegro OldStars 
fietstocht. Met start en finish bij het MAC3PARK stadion, kon men begin april 
genieten van een frisse, maar gelukkig droge, fietstocht van 50 kilometer.

Beter een goede buurman dan een verre vriend gaat zeker op voor Isala. Samen 
met de Isala Kinderraad hebben we een paar mooie acties kunnen uitvoeren. 
De kinderafdeling beschikt inmiddels over kaarten met een beterschapswens 
van een speler of speelster van PEC Zwolle. Letterlijk het hoogtepunt bij Isala 
was het ramen lappen van de kinderafdeling. In de hoogwerker van de glazen-
wassers liet mascotte Zwolfje zien dat hij prima met spons en zeem over weg 
kan. De lachende gezichtjes waren onbetaalbaar. Daarnaast is er door middel 
van een veiling van gedragen wedstrijdshirts geld opgehaald voor een nieuw 
project: het realiseren van een PEC Zwolle kinderkamer in het ziekenhuis.

Tot slot wil ik graag het fantastische succes van ‘PEC Zwolle on tour’ met u 
delen. In de laatste week van juni kregen supporters door heel Nederland per-
soonlijk hun seizoenkaart overhandigd. Om de tour ook een maatschappelijk 
aspect mee te geven hebben we met de PEC Zwolle truck van Roscom maar 
liefst 18 zorginstellingen bezocht. Van woonzorginstellingen voor ouderen 
of gehandicapten tot dagbestedingscentra. Bij elk bezoek met muziek was 
er vermaak in de vorm van een Nederlandstalige zanger of een freestyler. 
En natuurlijk mocht mascotte Zwolfje niet ontbreken om de feestjes compleet 
te maken. Want feestjes waren het. Wat hebben we veel mensen na een 
lastige periode een enorm plezier mogen doen. Ons maatschappelijk hart 
klopt als nooit tevoren!

 Gea Luttels – Coördinator PEC Zwolle United

Wij kijken met een enorm dankbaar gevoel 
terug op de actie ‘PEC Zwolle Kerstgeschenk 
voor alleenstaande ouderen’. De reacties op 
de oproep op onze sociale mediakanalen en 
in de huis-aan-huiskranten om ouderen te 
nomineren voor een kerstpakket, overtroffen 
ruimschoots onze verwachtingen. Enerzijds 
fantastisch dat er zoveel mensen aan een 
naaste denken. Anderzijds blijkt maar weer 
hoeveel mensen wel een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken.

Maar liefst 50 ouderen hebben wij, in 
samenwerking met Schuttelaar Wijnen & 
Geschenken, een mooie verrassing kunnen 

bezorgen. Met uiteraard in achtneming van 
de coronamaatregelen ging het team van 
PEC Zwolle United in de dagen vlak voor Kerst 
in verschillende duo’s op pad. Niet alleen in 
Zwolle maar ook in de wijde regio. Sommige 
ouderen waren er door de aangevers al een 
klein beetje op voorbereid, maar wat was het 
fantastisch om te ervaren dat het voor veel 
mensen een complete verrassing was. Staan 
er ineens twee mensen van PEC Zwolle op de 
stoep met een kerstpakket!

“Wat ontzettend leuk, maar waar heb ik dit 
aan te danken?” Op de bijbehorende wens-
kaart stond aangegeven door wie men was 
genomineerd. En dit leidde soms tot zeer 
ontroerende momenten. Maar ook veel ple-
zier wanneer bleek dat de aangever tijdens de 
bezorging bij de genomineerde thuis aanwe-
zig was. Het was ook mooi om te horen dat 
PEC Zwolle door veel ouderen nog op de voet 
wordt gevolgd. “Naar het stadion gaan lukt 
me niet meer, maar ik heb FOX Sports hoor!” 
De PEC Zwolle-sjaal als extra presentje werd 
dan ook dankbaar in ontvangst genomen.

De oproep om iemand te nomineren ging 
zelfs tot ver over de grens. Zo ontvingen wij 
een mail uit Japan. Een dochter, die al 50 jaar 
in Japan woont, nomineerde haar 90-jarige 
vader. Ook was de actie voor een Zwolse 
kleinzoon een mooie aanleiding om zijn oma 
in Olst duidelijk te maken dat PEC Zwolle toch 
echt de mooiste club aan de IJssel is. Mooie 
verhalen gehoord, maar ook gemerkt dat 
alleenstaande en nog op zichzelf wonende 
ouderen, vooral in deze lastige tijd, wel een 
hart onder de riem kunnen gebruiken. Fijn 
dat we hier samen met Schuttelaar Wijnen & 
Geschenken een steentje aan hebben kunnen 
bijdragen.

Facts 2020-21
+ 5.000 kinderen in beweging
+ 2.000 wenskaarten voor Isala
+ 1.400 Fitboeken verspreid
+ 500 deelnemers voetbalquiz senioren
+ 400 ouderen in beweging
+ 150 wenskaarten voor g-voetballers
+ 25 (zorg)instellingen bezocht

Bijzonder mooie 
ontmoetingen met ouderen

8 9 Burgemeester Peter Snijders on Tour



Sinds 2010 gebruiken ondernemers, overheden en scholen 
de kracht van PEC Zwolle voor Regio Zwolle. PEC Zwolle is een 
ontmoetingsplaats en een landelijk uithangbord: de club brengt 

waardevolle regionale ontmoetingen tot stand (regiobinding) 
en vergroot de regionale aantrekkingskracht door de regio te 

profileren (regiobranding). Regiobinding brengt waardevolle 
ontmoetingen tot stand, waarbij p artijen vaak tot samenwerking 

en projecten komen om kansrijke thema’s van 
een impuls te voorzien.

Voorbeelden van initiatieven zijn Regiobijeenkomsten, 
het Logistiek Netwerk, Chef’s Table, de Regio Zwolle Bar 

en het Startersprogramma.

(2020) en een viertal logistieke partnerverhalen met TGN|Fritom, 
DHL en een combinatie van Port of Zwolle en Deltion. Een week lang 
werd hier veel aandacht aan besteed via de kanalen van Regio Zwolle, 
Port of Zwolle en PEC Zwolle.

In het seizoen 2019-20 moest halsoverkop de vierde editie van 
de Week van de Vitaliteit geannuleerd worden. In het afgelopen 
seizoen kon deze wel doorgang vinden. Zo wisten we meer dan 
5.000 kinderen in beweging te brengen, 1.400 Fitboeken te 
verspreiden, vond de allereerste editie van de Vegro OldStars 
Fietstocht plaats en werden een viertal vitale partnerverhalen 
opgetekend met Rabobank, Scania, Novon en Kennispoort Regio 
Zwolle. Met als doel om het belang van een gezonde lifestyle onder 

de aandacht te brengen, maar ook om verbinding 
tussen mensen en organisaties te stimuleren. Het 
afgelopen anderhalf jaar heeft COVID-19 het belang 
hiervan extra benadrukt en is dit thema actueler dan 
ooit, ook in Regio Zwolle.

Ook werden de banden met Regio Zwolle (22 gemeenten) 
verder versterkt via campagneweken (vitaliteit, logistiek), 
events (havendiner) en bezoeken (PEC on Tour, Economic 
Board Regio Zwolle). Met Regio Zwolle, de provincie, 
het bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen 
wordt al jarenlangs samengewerkt om de positie van 
de regio verder te versterken.
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Terugblik seizoen 2020-21
Elkaar (rondom wedstrijden) fysiek ontmoeten staat 
centraal bij de bovengenoemde initiatieven. In het seizoen 
2019-20 waren dit nagenoeg enkel digitale ontmoetingen, 
waarbij in het voorjaar van 2021 ook fysieke ontmoetingen 
langzaam maar zeker weer ontstonden. Ook dit seizoen 
werden mooie ontmoetingen en verbindingen gelegd.

Een hoogtepunt was de week die in het teken stond van 
logistiek in Regio Zwolle. Met onder andere de inzet van 
ledboarding bij de wedstrijd PEC Zwolle – FC Groningen, 
de lustrum-editie (online) van het Havendiner Regio Zwolle, 
de uitverkiezing van de Havenondernemer van het Jaar 

   DOMEIN.2

REGIOBINDING 
(ECONOMIE)

Facts 2020-21
+ 6 bijeenkomsten
+ 1.300+ deelnemers
+ 8 ondernemersverhalen
+ Bereik (online) campagneweek vitaliteit: 129k+ weergaven
+ Bereik (online) campagneweek logistiek: 86k+ weergaven
+ 50+ partners uit 4 provincies en 14 gemeenten 
 uit Regio Zwolle



Op donderdag 20 mei vond de lustrumeditie van het Havendiner Regio Zwolle 
plaats. Dit keer een bijzondere online editie. Met het jaarlijkse Havendiner haalt 
Port of Zwolle, in samenwerking met Regio Zwolle United, de banden aan tussen 
het bedrijfsleven, de havenbedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. Tijdens 
het event werd Peter Korpershoek, businessclublid van PEC Zwolle en partner 
van het Logistiek Netwerk verbonden aan Regio Zwolle United, uitgeroepen tot 
Havenondernemer van het Jaar. Het Havendiner was onderdeel van de campagne-
week die volledig in het teken stond van logistiek in Regio Zwolle.

Havendiner
Door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen daaromheen was 
het Havendiner in een andere opzet. Dit jaar was er een live kookworkshop en 
kregen de genodigden een box met ingrediënten thuis gestuurd. Onder leiding 
van Alwin Evenboer, chef-kok bij de Hanos, ging men thuis aan de slag met het 
bereiden van een 3-gangen diner. In de kookstudio kookten Jeroen van den Ende 
(Managing Director Port of Zwolle), Peter Korpershoek en Geert Meijering
 (wethouder van de gemeente Kampen) mee.  

Havenondernemer van het Jaar (2020)
Tijdens het online Havendiner werd Peter Korpershoek uitgeroepen tot Haven-
ondernemer van het Jaar 2020. Korpershoek is werkzaam bij Tielbeke, een 
toonaangevende wegvervoerder gevestigd in Regio Zwolle. Korpershoek voegde 
zich met deze titel in een illuster rijtje winnaars, met als laatste winnaar 
Thecla Bodewes van TB Shipyards.

Eerder die week werd Korpershoek op het veld van PEC Zwolle op ludieke 
wijze overvallen met de titel. Hier sprak Bram Van Polen (als aanvoerder van 
PEC Zwolle) hem toe (als aanvoerder van de logistiek) via een videoboodschap 

op het grote scherm in het stadion. Naast de award uit 
handen van Thecla Bodewes en Jeroen van den Ende 
(Managing Director Havenbedrijf Port of Zwolle) ontving hij 
ook de aanvoerdersband van Van Polen uit handen van 
Eilt Staal (directeur Regio Zwolle United). 

Oproep aan nieuw kabinet
Tijdens het Havendiner werd ook stilgestaan bij de oproep 
van Regio Zwolle aan het nieuw te vormen kabinet. Deze 
oproep werd op dezelfde dag gedaan vanuit de samen-
werking van 22 gemeenten, vier provincies, ondernemers, 
onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. 
Regio Zwolle is als krachtige groeiregio een verbindende 
schakel tussen de Randstad, Noordoost-Nederland en Noord- 
en Oost-Europa. Regio Zwolle werkt samen om de brede 
welvaart te versterken, met aandacht voor maatschappelijke 
en economische opgaven. Het heeft de ambitie om als vierde 
economische regio de hoofdstructuur van Nederland te 
completeren, naast Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. 

Om deze positie te versterken, vraagt Regio Zwolle het 
nieuw te vormen kabinet om oog en oor te hebben voor 
de regio, waaronder de strategische logistieke positie van 
Regio Zwolle en Port of Zwolle. Regio Zwolle biedt als 
dé ideale experimenteerregio aan om samen met het 
nieuwe kabinet schouder aan schouder te bouwen aan 
de toekomst van het hele land.

Smaakvol online Havendiner 
zorgt voor verbroedering
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   DOMEIN.3 

VITALITEIT (SPORT)
Vitaliteit is een thema dat vandaag de dag actueler is 
dan ooit. De coronacrisis heeft het belang van vitale 
mensen en organisaties in het seizoen 2020-21 nog eens 
extra benadrukt. Als er ooit reden is geweest om van 
een gezonde leefstijl (lichamelijke activiteit en gezonde 
voeding) topprioriteit te maken, dan is dat nu.

Het derde domein van Regio Zwolle United betreft vitali-
teit. Dit domein is sinds 1 januari 2020 toegevoegd aan de 
stichting na het overhevelen van het domein PEC Zwolle 
Vrouwen naar de betaald voetbalorganisatie. En bovenal 
vanwege het toenemende belang en waarde van dit thema 
binnen de regio, bij onze partners en daarmee ook binnen 
Regio Zwolle United. In het seizoen 2021-22 wordt dit 
domein verder door ontwikkelt.
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Terugblik seizoen 2020-21
Al tien jaar zetten we de kracht van sport in om mensen in beweging te brengen 
en ontmoetingen, verbindingen en participatie tussen mensen en organisaties te 
stimuleren. Juist ook het afgelopen seizoen. Een seizoen dat totaal anders was 
dan wij ooit hebben meegemaakt.

Samenkomen en sporten in groepen was lange tijd niet of nauwelijks mogelijk, 
maar dat heeft ons er niet van weerhouden om ook dit seizoen veel mensen in 
beweging en met elkaar in verbinding te brengen. Samen met betrokken partners 
konden op den duur de wekelijkse trainingen voor onze jonge en oudere doelgroepen 
weer plaatsvinden en hebben we de vierde editie van de Week van de Vitaliteit 
kunnen organiseren. Een week waarin we weer veel doelgroepen hebben 
gestimuleerd (bewust creëren) om te investeren in hun gezondheid via o.a. 
beweegactiviteiten en het ontwikkelen van het Fitboek voor kinderen.

Ook is in deze periode ‘PEC heeft LEFF’ ontwikkelt in samenwerking met Stichting 
Empower en SportService Zwolle. Hiermee gaan we van start in het najaar van 
2021. In het seizoen 2021-22 blijven we ons actief inzetten om te investeren in 
het collectieve welzijn van mensen, organisaties en onze regio.

Facts 2020-21
+ 4e editie Week van de Vitaliteit
• 5.000 kinderen in beweging
• 1.400 Fitboeken verspreid
• 400 senioren in beweging

15



Over Steenwijkerland United
Steenwijkerland United (SU) is een stichting die is 
ontstaan vanuit het bestuur van voetbalvereniging 
Olde Veste. Drie mannen uit dit bestuur zijn samen 
Steenwijkerland United gestart. Het doel van de 
stichting is het betrekken van verschillende doelgroe-
pen in de maatschappij met sport als verbindende 
factor. Voor deze doelgroepen worden projecten 
opgezet om mensen samen te laten komen en in 
beweging te brengen.
 
Een voorbeeld van zo’n maatschappelijk project 
is het project: ‘sociaal vitaal’. Dit project, wat in 
september wordt gestart, is specifiek voor de doel-
groep 55+. Een groep van ongeveer 15 deelnemers 
volgt een 10-weken durend programma waarin 
beweging, plezier en sociaal contact centraal staan. 

Andere voorbeelden van projecten zijn: een tourrit 
voor mensen met een beperking, g-voetbal en 
familie- en vriendentoernooien.

Als locatie voor deze projecten wordt gebruik ge-
maakt van het complex van Olde Veste. Op dit com-
plex wordt er gewerkt aan de bouw van een nieuwe, 
multifunctionele en ‘groene’ accommodatie, waar 
de hele dag door activiteiten en projecten kunnen 
plaatsvinden voor uiteenlopende doelgroepen. 

Onderzoek Windesheim-student
In de periode januari t/m juni 2021 liep tweedejaars 
Sportkunde-student Rick Rakké van de CALO 
(Windesheim) stage bij Steenwijkerland United, waar-
bij hij ook een dag in de week te vinden was op de 
werkvloer van PEC Zwolle en Regio Zwolle United:

,,In mijn tijd bij Steenwijkerland United heb ik het 
heel erg naar mijn zin gehad en heb ik veel geleerd. 
Zo kon ik zelf gesprekken inplannen met professio-
nals uit de sport. Ik heb gesproken met de directeur 
van SportService Zwolle, buurtsportcoaches, een 
sportparkmanager, de voorzitter van voetbalvereni-
ging SVI en meer. Van deze gesprekken heb ik 
veel geleerd over de sportwereld. Daarnaast kon 
ik uit deze gesprekken weer informatie halen 
voor het verder vormgeven van de stichting van 
Steenwijkerland United.’’

In het seizoen 2021-22 vult Rick zijn stage in bij 
Regio Zwolle United. Hierbij gaat hij zich richten 
op het domein PEC Zwolle United en de doorontwik-
keling (pioniersfase) van het domein vitaliteit.

Regio Zwolle United inspireert 
Steenwijkerland United
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Sport verbindt, inspireert en motiveert. Dat ervaart PEC Zwolle United al 
meer dan tien jaar. Hoe mooi is het als hiermee ook andere organisaties 
in de regio geïnspireerd worden. Een mooi voorbeeld is de oprichting van 
‘Steenwijkerland United’; een initiatief van voetbalvereniging vv d’ Olde 
Veste naar het voorbeeld van Regio Zwolle United. Eén van deze 
initiatiefnemers is Elbert-Jan Hesse (foto), algemeen directeur bij 
maatschappelijk partner Novon Schoonmaak.
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Het vitale hart van Regio Zwolle op sportief, 
maatschappelijk en economisch gebied!
Clubhuis Regio Zwolle is een inspirerende ontmoetingsplaats 
waar organisaties de kracht van sport inzetten voor waarde-
volle sportieve, maatschappelijke en economische initiatieven 
voor Zwolle en de regio. De locatie is gevestigd in het MAC3PARK 
stadion van PEC Zwolle en fungeert als kantoor van SportService 
Zwolle en Regio Zwolle United.

Tevens functioneert het als ontmoetingsplaats voor Regio 
Zwolle; een plek voor iedereen, zoals een echt clubhuis betaamt. 
Mensen werken er samen om wederzijdse ambities te ver-
wezenlijken. Zo vinden doordeweeks en rondom wedstrijden 
diverse ontmoetingen en (thema)bijeenkomsten plaats met 
verenigingen, ondernemers, studenten, bestuurders en 
deelnemers uit maatschappelijke projecten.

Twee organisaties, één droom
SportService Zwolle en Regio Zwolle United werken al jaren nauw 
samen, onder andere op het gebied van breedtesportstimulering, 
sport- en sociale participatie. Daarbij kan worden gedacht aan 
projecten als OldStars Walking Football, Week van de Vitaliteit en 
Playing for Success. In december 2020 is een nieuwe strategische 
samenwerking getekend. De vijfjarige samenwerking beoogt o.a. 
om door de kracht van sport de vitaliteit van inwoners in Regio 
Zwolle te versterken. Onderdeel van de samenwerking is het 
gezamenlijk kantoorhouden in het Clubhuis. Twee organisaties, 
één droom: Het vitale hart van Regio Zwolle!
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Het heeft prachtige momenten opgeleverd. De kersactie voor alleen-
staande ouderen zorgde voor bijzondere en soms ontroerende 
ontmoetingen. De sinterklaasactie voor kinderen die het financieel 
minder breed hebben is er eveneens één die mij goed is bijgebleven. 
PEC on Tour - met ons bezoek aan 18 zorginstellingen om daar een 
feestje te bouwen - was prachtig. Daar hebben mensen echt van 
genoten. We hebben het seizoen afgesloten met de lustrumeditie 
van KUSZ: bijna 50 kinderen voor wie vakantie niet vanzelfspre-
kend is, kregen een week leuke activiteiten aangeboden vanuit de 
topsporten. En gelukkig konden onze vaste projecten als Playing 
for Success, PEC kicks ASS en Walking Football de draad weer 
oppakken en konden de Mannen van Frion aan het werk blijven 
in het stadion, in tegenstelling tot de eerste golf. Het perspectief 
wordt steeds beter. 

Ook op economisch vlak zijn er mooie acties geweest. Naast 
de Week van de Vitaliteit organiseerden we dit seizoen ook 
een campagneweek voor de logistiek, in samenwerking 
met Port of Zwolle, Regio Zwolle en het Logistiek 
Netwerk. Met als hoogtepunt de lustrumeditie (online) 
van het Havendiner Regio Zwolle en de uitverkiezing van 
Peter Korpershoek als ‘Havenondernemer van het Jaar’. 
Verder hebben we prachtige ondernemersverhalen 
gehoord tijdens onze College Tours met Henk Verhoek, 
Fate Basit en Hans Paul Visscher. En mochten we bijvoor-
beeld de Economic Board Regio Zwolle ontvangen voor 
de jaarlijkse inspiratiedag en ons verhaal vertellen aan 
de 22 burgemeesters van de Regio Zwolle. 

Als afsluiter van het seizoen gingen we eind juni met PEC Zwolle en Regio Zwolle United 
‘on tour’ in Regio Zwolle en ver daarbuiten (o.a. Utrecht, Groningen, Rotterdam en het 
Belgische Gent). PEC Zwolle bezocht 7.500 seizoenkaarthouders om persoonlijk de 
seizoenkaarten te overhandigen. PEC Zwolle United ging - samen met Roscom en 
de PEC Zwolle-Truck - langs bij 18 (zorg)instellingen om daar een feestje te bouwen. 
Regio Zwolle United bezocht maatschappelijke partners en gemeenten met een truck 
van Scania om hen te bedanken voor de samenwerking en om Clubhuis Regio Zwolle 
onder de aandacht te brengen.

In de tussentijd hebben we gebouwd aan onze fundamenten. We bouwden als 
team letterlijk aan onze toekomst in ons nieuwe kantoor: het Clubhuis Regio 
Zwolle. Het biedt ons faciliteiten waar we veel plezier aan gaan beleven. Een 
fundament waarop wij de komende jaren op voort kunnen bouwen aan onze 
ambities en dromen. Ook hebben we diverse partnerships met onze partners 
meerjarig of onbepaalde tijd mogen verlengen. Dat geeft ons veel perspectief 
richting de toekomst en zijn we onze partners dankbaar voor.

Tot slot wil ik - namens het team - onze partners, vrijwilligers en iedereen die heeft 
bijgedragen ontzettend bedanken voor het afgelopen seizoen. Dit heeft het team veel 
energie gegeven. Het doet me denken aan een enthousiast appje van onze collega 
Gea Luttels: ‘Trots op Regio Zwolle United!’ (de overige uitroeptekens laat ik hier 
weg). En dat mogen we oprecht zijn: trots op de ‘verenigingskracht’ van ons collectief: 
impact maken voor onze mooie leefomgeving doen we samen. Wij kijken ernaar uit 
om komend seizoen impact te blijven te creëren op maatschappelijk, economisch en 
vitaal gebied in Regio Zwolle!
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 Eilt Staal
 directeur Regio Zwolle United

Nabeschouwing
"We zijn als team alweer volop bezig met 
ons derde boekjaar coronacrisis. Alles is 
anders, maar het heeft ons niet geweerd. 
Integendeel zelfs. In 2020 heeft ons team 
zich voorgenomen om - in onze wereld die 
op de kop stond - onze focus te houden op 
het individu: voor elk persoon voor wie we 
van waarde kunnen zijn maakt een verschil. 



VIP-kids: gratis een nieuwe schooltas en PEC Zwolle-goodies uitzoeken bij Travelbags 
voor kinderen waarvoor een sinterklaascadeau niet vanzelfsprekend is.

Seizoenkaartcampagne: PEC on Tour in Regio Zwolle bij seizoenkaarthouders, 
zorginstellingen, maatschappelijk partners en partnergemeenten.



Kerstpakkettenactie voor alleenstaande ouderen in samenwerking met Schuttelaar Wijnen & Geschenken.
Logistieke campagne met havendiner en partnerverhalen 
(op de foto: Aron Tempelman, Terminal Manager DHL Zwolle).



Partners

toonaangevend in eventtechniek

Samen met betrokken partners werken wij aan de groei van 
Regio Zwolle op maatschappelijk, economisch en vitaal gebied.
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Bestuur Regio Zwolle United 2020-21

Evert Leideman 
(voorzitter)

Eilt Staal 
(directeur)

Adriaan Visser

Rob van Kessel

Klaas Feenstra

Jan Westmaas

Colofon

Tekst

Gea Luttels, Eilt Staal, Tomas Toma

Fotografie

Theo Smits, Next Level Fotografie, Marco Slot Photo

Vormgeving

Advice creëert impact

Druk

Veldhuis Media
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Pec Zwolle is ZOVEEL meer dan voetbal

www.peczwolleunited.nl

seizoen 2020-2021

#samenvoorgroei

REgio zwolle united


