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voorwoord

Het bestuur kijkt met veel trots terug op het seizoen van 
Regio Zwolle United. De stichting is in staat geweest om 
prachtige en waardevolle activiteiten te organiseren, maar 
ook om de organisatie verder te versterken. Het team heeft 
hierop goed de focus gehouden, ondanks de lastige sportieve 
situatie van PEC Zwolle en beperkende coronamaatregelen 
die weer opspeelden. Het is absoluut een goed tweede jaar 
van ons beleidsplan 2020-2024 geweest.

 
Meer dan voetbal
Dat Regio Zwolle United ‘meer dan voetbal’ is, staat buiten kijf. Het maakt impact  
op doelgroepen variërend van kinderen en ouderen tot en met ondernemers  
en bestuurders.

Waardevolle ontmoetingen
De regiobijeenkomsten hebben geleid tot waardevolle ontmoetingen en nieuwe  
samenwerkingen rondom de thema’s logistiek, agrifood en de slimme maakindustrie. 
Niet alleen regionaal, maar ook nationaal zijn verbindingen gelegd met andere regio’s. 
Dat de bijeenkomsten nagenoeg elke keer gevuld zijn met het maximaal aantal 
deelnemers en een sterk netwerk zegt veel over de waarde van de bijeenkomsten. 

Regiobinding is en blijft een heel waardevol en belangrijk onderdeel van onze stichting 
en voor de regio. Met Clubhuis Regio Zwolle hebben we sinds afgelopen seizoen ook 
een locatie waar dit perfect gefaciliteerd kan worden. Mooi om te zien hoe snel het 
clubhuis echt een begrip is geworden en men de locatie én elkaar goed weet te vinden.

Hartverwarmende acties
Op maatschappelijk vlak zijn drie onderdelen die ik, zonder de andere activiteiten 
tekort wil doen, wil uitlichten. Allereerst is het fantastisch dat we de Goede Doelen 
Box weer terug hebben kunnen brengen in samenwerking met Univé. De december-
maand stond weer bol stond met prachtige activiteiten. VIP-kids met Wehkamp  
en de feestdagenpakket-actie met Schuttelaar voor alleenstaande ouderen zorgden 
weer voor hartverwarmende momenten. En tot slot was als afsluiter van het seizoen 
PEC Zwolle United on Tour; de beelden van ouderen, mensen in een rolstoel en andere 
bijzondere doelgroepen in een polonaise, zingend en dansend zorgden elke keer weer 
voor een grote glimlach. Prachtig om te zien!

Bedankt!
Ook wil ik van deze mogelijkheid gebruik maken om alle maatschappelijk betrokken 
partners ontzettend te bedanken voor de samenwerking en ondersteuning. Dankzij 
uw betrokkenheid is het mogelijk dat wij ons kunnen inzetten voor de brede welvaart 
in Regio Zwolle op maatschappelijk, economisch en vitaal gebied. En hiermee echt 
impact kunnen maken op doelgroepen. Dit jaarverslag geeft een inkijk in datgeen wat 
wij van juli 2021 t/m juni 2022 met elkaar hebben bereikt. Dank jullie wel!

Evert Leideman
Bestuursvoorzitter Regio Zwolle United
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PEC Zwolle bouwt vanaf 2010 aan waardevolle activiteiten 
voor onze maatschappij. Uit intrinsieke motivatie sloegen 
vrijwilligers en sponsoren van PEC Zwolle de handen 
ineen om de kracht van betaald voetbal te gebruiken voor 
regionale maatschappelijke, economische en sportieve 
projecten. Samenwerkend met honderden organisaties 
bedachten zij oplossingen voor diverse vraagstukken  
en gebruikten hiervoor PEC Zwolle als ontmoetingsplaats 
en uithangbord.

Dat deze initiatieven ontstaan in Regio Zwolle is geen toeval. In de 14e eeuw 
verspreidde zich vanuit Zwolle een nieuwe beweging over de Hanzesteden 
in Europa. Intrinsiek gemotiveerde mensen vestigden de aandacht op 
verbetering van de leefomstandigheden van de bevolking en zorg voor 
de studerende jeugd. Deze ‘moderne devotie’ oversteeg het individuele 
belang en had oog voor het collectieve welzijn.

Ook in 2022 wordt Regio Zwolle gekenmerkt als economisch krachtig, met 
toewijding voor mensen van jong tot oud om deel te nemen aan de maat-
schappij. Er zijn veel regionale organisaties die hieraan uit collectief belang 
bijdragen. Met als doel een vitale, duurzame en inclusieve leefomgeving. 
PEC Zwolle verenigt deze mensen en faciliteert organisaties om hun ambities 
voor Regio Zwolle - door de kracht van sport - te verwezenlijken. 

HET KLOPPEND HART VAN 
REGIO ZWOLLE

Missie
Samen met betrokken partners zijn wij het kloppend hart van Regio Zwolle 
op maatschappelijk, economisch en vitaal gebied.

Kernwaarden Regio Zwolle United
+  Verenigend
+ Faciliterend
+ Samenwerkend 
+ Onafhankelijk

Regio Zwolle, 4e economische 
topregio van Nederland
Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van 22 gemeenten en 4 provincies. 
Binnen dit verband wordt bestuurlijk en ambtelijk samengewerkt op basis van 
regionale opgaven in een netwerk van ondernemers, onderwijsinstellingen en 
maatschappelijke organisaties.

Regio Zwolle heeft de ambitie om de economische hoofdstructuur van 
Nederland te complementeren en de vierde economische regio van Nederland 
te zijn in 2030. Dit wordt door de Financial Times benoemd als ‘squaring the 
triangle’, waarbij Regio Zwolle de economische hoofdstructuur van Nederland 
complementeert als vierde hoekpunt, naast Rotterdam, Amsterdam  
en Eindhoven. 
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Regio Zwolle United
Om deze ambities te realiseren heeft PEC Zwolle in 2014 een 
ANBI-stichting in het leven geroepen: Regio Zwolle United. 
Organisaties uit Regio Zwolle participeren en investeren in deze 
stichting om de kracht van sport te gebruiken als katalysator 
voor maatschappelijke, economische en sportieve ontwikkeling. 
Samen zetten wij de verenigingskracht van sport in voor  
de veelzijdige groei van Regio Zwolle, waarbij iedereen een 
steentje bijdraagt om de leefbaarheid en het collectieve welzijn 
te versterken.

De stichting focust zich op drie strategische domeinen. 
Binnen deze domeinen werken we met partners samen aan 
ongeveer twintig projecten en tien strategische speerpunten 
uit ons beleidsplan 2020-24.

Pec zwolle united (maatschappij)

    Regiobinding (economie)

        Vitaliteit (sport)



Hoogtepunten seizoen 
2021/22
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      Jul 2021

Lustrumeditie Kids United 
Sport Zwolle (KUSZ)

      feb 2022

Eerste editie OldStars 
Dates

      Aug 2021

Eerste partnerbijeenkomst 
sinds anderhalf jaar

      feb 2022

Goede Doelen Box met 
Hart voor Zwolle

      nov 2021

Verbinding zes goede doelen aan  
PEC Zwolle United

      mei 2022

Chef’s Tables met drie 
maatschappelijk partners

      sep 2021

Officiële opening Clubhuis 
Regio Zwolle

      maa 2022

Boardsessie met Scania

      okt 2021

Eerste Goede Doelen Box sinds 
april 2019

      MAA 2022

Tweede editie Week van 
de Logistiek

      okt 2021

Nieuw strategisch partnership 
met Univé

      maa 2022

Lustrumeditie Week van 
de Vitaliteit

      dec 2021

Feestdagenpakket voor 50 
alleenstaande ouderen

      mei 2022

Zesde editie Havendiner 
Regio Zwolle

      JUN 2022

Excursie Logistiek Netwerk 
naar Antwerpen

      dec 2021

VIP-kids met Wehkamp

      jun 2022

PEC Zwolle United on Tour 
samen met Roscom

      nov 2021

Intensivering samenwerking 
met Calo, Windesheim

      mei 2022

Boardsessie met Univé



 

Hartverwarmende momenten…
Tijdens de eerste seizoenshelft speelden we gedeeltelijk nog zonder  

publiek, maar toch konden er op gepaste wijze activiteiten van en voor  
verschillende doelgroepen doorgang vinden. Vanaf februari werd er  

gelukkig weer veel meer mogelijk en konden de maatschappelijke  
activiteiten als vanouds plaatsvinden. Met veel voldoening kijken we dan 

ook terug op afgelopen seizoen, waarin we onze doelgroepen eindelijk  
weer fysiek konden ontmoeten en uitnodigen.

bezorgd waarin zij verrast werden met cadeaus voor de feestdagen. 
Partner Wehkamp stelde een cadeaupakket samen voor kinderen uit 
gezinnen die het niet zo breed hebben. De kinderen werden ontvangen in 
het stadion van PEC Zwolle en mochten daar hun cadeautjes uitzoeken, 
een gepersonaliseerde PEC Zwolle-sjaal in ontvangst nemen en als echte 
‘VIP-kids’ (Very Important PEC Zwolle kids) op de foto met mascotte  
Zwolfje. Ook zijn we dit jaar weer op pad gegaan met een grote hoeveelheid 
feestdagenpakketten voor alleenstaande ouderen in Zwolle en in de regio. 
Het team heeft bij heel wat ouderen aangebeld om ze, genomineerd door 
familie of thuiszorgmedewerkers, te verrassen met een pakket. Een hele 
mooie actie waar we met veel plezier en dankbaarheid op terugkijken

Goede Doelen
Dit seizoen mocht Regio Zwolle United zes nieuwe goede doelen verbinden 
als maatschappelijk partner van PEC Zwolle United. Met deze goede 
doelen kunnen we Zwolle en de regio samen nog een stuk mooier maken 
voor veel bijzondere doelgroepen. Zo kunnen de goede doelen bijvoor-

PEC Zwolle United is het maatschappelijk hart van de club. 
PEC Zwolle is meer dan voetbal en besteedt daarom veel 

aandacht aan maatschappelijke betrokkenheid in de stad en 
de regio. Door het bundelen van allerlei maatschappelijke 

activiteiten zijn we in 2010, met ondersteuning van diverse 
partners, gestart met PEC Zwolle United. Speciaal voor mensen 

die een extra steuntje in de rug verdienen.
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   DOMEIN.1 

PEC ZWOLLE UNITED 
(Maatschappij)

beeld hun doelgroepen verrassen met wedstrijdkaarten, zaken onder 
de aandacht brengen en ontmoetingen faciliteren op een inspirerende 
locatie in het stadion. 

Proost op het leven
Na de winterstop organiseerde PEC Zwolle United een eerste, geslaagde 
editie van OldStars Dates op 14 februari. Samen met alleenstaande 
ouderen hebben we gezellig geproost op het leven onder het genot van 
een heerlijk diner, mogelijk gemaakt door Lumen Hotel & Events.  
Het was een onvergetelijke avond voor de aanwezigen waarin zij hebben 
genoten van een gezellig samenzijn. Tevens kon in samenwerking 
met Lumen Hotel & Events het gezamenlijke initiatief Hotel PEC weer 
plaatsvinden. Mensen die altijd klaar staan voor een ander of die, om 
wat voor reden dan ook, wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, 
komen hiervoor in aanmerking. De Hotel PEC-gasten genieten dan 
rondom het wedstrijdbezoek van lekker eten en luxe hotelovernachting.

inspireren door sport, spel 
en leren te combineren

mensen faciliteren, ontzorgen 
en een glimlach bezorgen

een actief leven is een 
gezond streven

Het juiste talent 
op de juiste plek

youngstars

Specialstars

workstars

oldstars

PEC Zwolle United kent via een zogenaamde 
‘stars-formule’ vier bijzondere doelgroepen:

Terugblik seizoen 2021-22

Goede Doelen Box
Samen met maatschappelijk partner Univé hebben we afgelopen 
seizoen de Goede Doelen Box teruggebracht in het stadion. 
Dit maakte het mogelijk om maatschappelijke doelgroepen als 
mantelzorgers, g-voetballers en medewerkers van Brownies&downies 
te trakteren op een onvergetelijk middagje of avondje PEC Zwolle. 
De gasten werden volledig in de watten gelegd met wat lekkers, 
een voorbeschouwing en konden daarna de wedstrijd kijken op de 
tribune voor de skybox van het Clubhuis Regio Zwolle. Als kers op 
de taart kwam Zwolfje ook nog een feestje bouwen met de gasten 
en werden door PEC Zwolle-spelers gesigneerde voetbalcaps uit-
gedeeld. Dankzij de Goede Doelen Box worden de dagelijkse zorgen 
even vergeten en wordt men in het zonnetje gezet. 

Decembermaand
In de maand december hebben we in samenwerking met verschil-
lende partners heel wat kinderen en ouderen een fijn moment  
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We kijken dan ook weer opnieuw met veel plezier 
terug op een prachtige week waarin PEC Zwolle 
United on Tour ging. Samen met shirtsponsor en 
maatschappelijk partner Roscom en zanger Jillesz 
bouwden we ongeveer twintig feestjes bij (zorg)
instellingen in de regio. Van woonzorgcentrum tot 
dagbestedingslocatie, van kleinschalig tot wat groter 
en vooral van uitbundig tot heel uitbundig. Vijf dagen 
lang gingen we op pad en we nemen u graag een dag 
mee op reis met de PEC Zwolle-truck.

Woensdag 1 juni
Samen met Jillesz en mascotte Zwolfje, die vandaag 
ook van de partij is, vertrekken we tegen 11.00 uur 
vanaf het MAC3PARK stadion. We rijden de oude  
IJsselbrug over om in Hattem een bezoek te brengen 
aan Nieuw Bloemensteijn, een kleinschalige woon-
locatie van InteraktContour, voor mensen met niet- 
aangeboren hersenletsel. De spreekwoordelijke  
kat wordt eerst goed uit de boom gekeken in de 

bosrijke omgeving. Maar na de eerste liedjes wordt er 
toch voorzichtig meegezongen en zelfs al wat gedanst. 
Het is vertederend om te zien hoe een jonge cliënte de 
Nederlandstalige liedjes gewoon woordelijk weet mee 
te zingen, terwijl ze even daarvoor ons wel drie keer 
binnen vijf minuten heeft gevraagd hoe we heten.

Na Hattem staat Olst op het programma, waar we te 
gast zijn bij Overkempe, een grote woon- en werk-
gemeenschap voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Het is even manoeuvreren met de  
PEC Zwolle Truck, waarbij Roscom-chauffeur Robert 
van de bewoners zo’n beetje tien aanwijzingen 
tegelijk krijgt. De muziek is nog niet eens aan en het 
loopt al over van enthousiasme. Het grasveld naast 
de truck stroomt in no time vol en als Zwolfje dan ook 
nog op z’n brommertje verschijnt is het helemaal 
dolle boel. Iedereen geniet met volle teugen en een 
deel van de cliënten zet gelijk de polonaise in als 
Jillesz begint te zingen. Bij vertrek worden we door 

cliënten in de bloemetjes gezet met boeketjes uit de 
eigen pluktuin, krijgen we zelfgebakken taart mee én 
moeten we beloven volgend jaar weer terug te komen.

We sluiten de dag af in Raalte bij dagbesteding  
De Kemphaan van Zozijn, eveneens voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Hier zijn de cliënten 
wat minder mobiel en zitten ze voor deze gelegen-
heid, voorzien van een hapje en drankje, al mooi op 
ons te wachten op het grote terras. Er wordt opnieuw 
hartstochtelijk meegezongen en Zwolfje is deze middag 
zonder twijfel het meest gefotografeerde beest van 
Nederland. Overigens krijgt Jillesz concurrentie, want 
één client staat erop dat hij ook een liedje wil zingen. 
Dit wordt een duet en wie van de twee nu de tekst kwijt 
was weten we niet, maar de enorme lol is er niet minder 
om. Na nog een toegift van Jillesz vertrekken we weer 
richting Zwolle. Opnieuw een prachtige dag en het voelt 
als een voorrecht om op deze manier mensen, die het 
niet altijd makkelijk hebben, een verzetje te bezorgen.

PEC Zwolle United on Tour
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Het idee om met de PEC Zwolle-truck op pad te gaan langs zorginstellingen kreeg  
gestalte in het eerste coronajaar onder het motto: ‘Kunnen de mensen niet naar ons toe 
komen, dan gaan wij toch naar de mensen toe.’ Gestart met één dag in 2020 werd het 
concept een jaar later uitgerold naar een volledig weekprogramma. De bezoeken met 
een muziekoptreden vielen zo goed in de smaak bij onder meer woonzorgcentra voor 
ouderen en instellingen voor mensen met een beperking, dat de tour ook dit jaar absoluut 
niet op de activiteitenkalender mocht ontbreken. 
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Facts 2021-22
+ 5 Goede Doelen Boxen
+ 20 (zorg)instellingen bezocht
+ 30+ activiteiten
+ 600+ wedstrijdkaarten voor doelgroepen
+ 1.500+ deelnemers aan activiteiten
+ Circa 10 projecten



PEC Zwolle is de ontmoetingsplaats van de regio en een 
landelijk uithangbord: de club brengt waardevolle regionale 
ontmoetingen tot stand (regiobinding) en vergroot de regionale 
aantrekkingskracht door de regio te profileren (regiobranding). 
Via regiobinding brengen we waardevolle ontmoetingen tot 
stand met o.a. themabijeenkomsten, excursies en diners. 
Deze ontmoetingen zorgen vaak tot samenwerking rondom 
kansrijke thema’s voor de regio.

Noordoostpolder en IQ BLVD. De topwedstrijd tegen PSV stond in het teken van innovatie 
en verbindingen leggen in de regionale maakindustrie. De tegenstander uit Eindhoven heeft 
als hoofdsponsor Brainport Eindhoven, waar baanbrekende innovaties in de maakindustrie 
tot stand komen. Het slotstuk van het inhoudelijke programma was voor Jacco Vonhof 
(voorzitter MKB-Nederland). Hij riep de aanwezigen op om te blijven investeren in  
de toekomst. Juist omdat zowel de huidige als toekomstige generatie hiervan profiteert.

Chef’s Tables
Met Chef’s Table brengen we waardevolle regionale ontmoetingen voor selectieve gezel-
schappen tot stand. Elkaar in een exclusieve setting ontmoeten met een heerlijk diner 
of lunch rondom een thuiswedstrijd van PEC Zwolle, dat is de insteek van het concept.  
Dit gebeurt sectoraal (bijv. rondom logistiek), thematisch (bijv. rondom innovatie) of geo-
grafisch (bijv. met een gemeente) en in samenwerking met een maatschappelijk partner, 
gemeente of sponsor. In het seizoen 2021/22 organiseerden we vier Chef’s Tables met 
topwerkgevers uit de regio, maatschappelijk partner Kitcentrum en de gemeentes 
Oldebroek en Elburg (beide ook maatschappelijk partner).

Boardsessies (NIEUW!)
Nieuw het afgelopen seizoen waren de boardsessies. Strategisch partners van PEC Zwolle 
en Regio Zwolle United werden met hun management uitgenodigd voor een zogenaamde 
boardsessie waarbij ze bijgepraat werden over de ontwikkelingen, plannen en ambities 
van zowel de club als de stichting. Scania en Univé kwamen respectievelijk op bezoek bij 
de topwedstrijden tegen Feyenoord en PSV. De eerste boardsessies in het nieuwe seizoen 
staan reeds gepland.
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Terugblik seizoen 2021/22

Waardevolle ontmoetingen… 
Waardevolle ontmoetingen tussen mensen uit Regio Zwolle en daarbuiten stond 
binnen het domein regiobinding centraal in het seizoen 2021/22. Ook dit seizoen zijn 
we hiertoe weer in staat geweest dankzij de samenwerking met betrokken partners.

Een prachtig startsein van het seizoen was de officiële opening van Clubhuis  
Regio Zwolle als ontmoetingsplaats van de regio. En tevens het nieuwe kantoor 
van het team van Regio Zwolle United, waarbij samen kantoor wordt gehouden 
met SportService Zwolle. Deze opening werd verricht door Peter Snijders 
(voorzitter Regio Zwolle). Een stap waar de organisatie erg trots op is. 

Logistiek Netwerk
Een andere mooie ontwikkeling in het afgelopen seizoen zijn de stappen die met het 
Logistiek Netwerk zijn gemaakt. We zijn in staat geweest om de onderlinge verbin-
ding tussen de ruim 30 aangesloten partners te versterken en om Regio Zwolle als 
logistiek knooppunt van het Noordoosten verder te positioneren. Ook de verbinding 
met andere regio’s is extra kracht bijgezet. Rondom de wedstrijden tegen Ajax (Port 
of Amsterdam) en Feyenoord (Port of Rotterdam) troffen ondernemers en bestuurders 
uit beide regio’s elkaar. Met de zesde editie van Havendiner Regio Zwolle met circa 
110 deelnemers uit het land en de afsluitende tweedaagse inspiratiereis naar  
Antwerpen is er gezorgd voor nieuwe verbindingen en wederzijdse inspiratie.
 

Agrifood verbindt Superboeren en Blauwvingers
De bekerwedstrijd van PEC Zwolle tegen De Graafschap was een aanleiding om  
agrifood-ambities van Regio Zwolle en De Achterhoek in de spotlights te zetten. 
Meer dan 65 ondernemers en bestuurders van overheden en kennisinstellingen 
namen deel aan de bijeenkomst. Onder hen de voorzitters Regio Zwolle  
(Peter Snijders) en De Achterhoek (Mark Boumans), gedeputeerde Peter Drenth  
van provincie Gelderland en tal van innovatieve ondernemers.

Slimme verbindingen in de maakindustrie
Regio Zwolle kent prachtige hoog innovatieve bedrijven in de maakindustrie.  
Ondernemers hebben hun krachten gebundeld in innovatieclusters waardoor  
innovatieve broedplaatsen ontstaan zijn als Perron038, Innovatiecluster  

   DOMEIN.2

REGIOBINDING 
(ECONOMIE)

Facts 2021-22
+ 39 bijeenkomsten
+ 8 regiobijeenkomsten
+ 2.100+ deelnemers
+ 7 partnerverhalen
+ Circa 8 projecten



Op 26 oktober 2021 vond de regiobijeenkomst ‘Blauwvingers ontmoeten 
Superboeren’ plaats. De bekerwedstrijd van PEC Zwolle tegen De Graafschap 
was aanleiding om agrifood-ambities van Regio Zwolle en De Achterhoek in de 
spotlights te zetten. Meer dan 60 ondernemers en bestuurders van overheden 
en kennisinstellingen namen deel aan de bijeenkomst en zagen aansluitend 
PEC Zwolle winnen van De Graafschap (4-1).

De avond werd afgetrapt met een welkomstwoord van Peter Snijders 
(voorzitter Regio Zwolle) en Mark Boumans (voorzitter Regio Achterhoek). 
Zij vertelden over de overeenkomsten en verbindingen tussen beide regio’s. 
Zo trekken beide regio’s samen op in lobby-trajecten richting Den Haag 
en Europa om de ‘Kracht van Oost’ zichtbaar te maken. Juist die verbinding 
was aanleiding voor stichting Regio Zwolle United en De Graafschap Verbindt 
i.s.m. Kennispoort Regio Zwolle en Achterhoek Ambassadeurs (8RHK) om 
deze bijeenkomst te organiseren.

De ‘Kracht van Oost’
Regio Zwolle en De Achterhoek zijn twee krachtige regio’s in het Oosten van 
Nederland. In beide regio’s wordt door overheden, ondernemers en onderwijs-
instellingen samengewerkt aan maatschappelijke opgaven. Veel innovatieve 
oplossingen voor deze opgaven worden ontwikkeld in Oost-Nederland. Dit is 
namelijk de reden waarom beide regio’s samen optrekken (met andere regio’s 
in Gelderland en Overijssel) en in 2021 politieke partijen hebben opgeroepen 
gebruik te maken van de ‘Kracht van Oost’. Ook is de krachtige agrifood-sector 
een bindende factor tussen beide regio’s. 

Innovatieve ondernemers 
Na het welkom vond er een tafelgesprek plaats met  
Erik Back (Future Farm), Jaap Gielen (Agro-innovatie- 
centrum De Marke) en Jans Hoekman (OostNL).  
De agrifood-sector staat voor veel uitdagingen.  
Ondernemers Erik Back en Jaap Gielen gaan deze vol aan 
door te investeren in prachtige innovatieve oplossingen 
om de sector toekomstbestendig te maken. Zij riepen 
overheden op om (financiële) continuïteit te blijven bieden, 
zodat ondernemers ook op lange termijn kunnen blijven 
investeren in innovatie. Jans Hoekman gaf aan dat OostNL 
ondernemers helpt door de strategische investerings- 
agenda. Met deze agenda zetten de provincies Overijssel 
en Gelderland de komende jaren vol in op een groene en 
digitale economie, zoals het slim en duurzaam produceren 
van voedsel. 

Agrifood verbindt  
Blauwvingers en Superboeren

Regio’s ondersteunen ondernemers
In het afsluitende tafelgesprek namen Netty Wakker (Kennispoort 
Regio Zwolle), Saar Veneman (8RHK Ambassadeurs) en Peter 
Drenth (gedeputeerde Provincie Gelderland) plaats. Daarbij werd 
besproken wat de regio’s doen om ondernemers te ondersteunen.  
Kennispoort biedt ondernemers in 22 gemeenten kosteloos 
begeleiding bij vraagstukken op het gebied van vernieuwend, 
innovatief en internationaal ondernemen. Kennispoort heeft een 
team met innovatieadviseurs die gespecialiseerd zijn in agrifood. 
Veneman vertelde dat Achterhoek Ambassadeurs (8RHK) breder 
is georiënteerd. Er wordt o.a. gewerkt aan opgaven op het gebied 
van arbeidsmarkt, zoals een personeelstekort van 28.000 mensen.

Gedeputeerde Peter Drenth gaf aan dat Provincie Gelderland 
de regio’s Achterhoek en Zwolle van harte ondersteunt. In de 
regio ontspruiten juist prachtige initiatieven, die moeten worden 
aangejaagd en versterkt. Hier spelen Kennispoort Regio Zwolle 
en 8RHK Ambassadeurs een belangrijke rol in. Daarnaast moeten 
ondernemers plezier houden in het ondernemen, vooral in de 
agrifood-sector staat dit onder druk. De waardering voor de sector 
moet terugkomen en de ondernemer moet zich kunnen focussen 
op vakman- of vakvrouwschap. Het helpt daarbij als we grens-
overschrijdend kunnen optrekken, want samen kunnen we ‘een 
deuk in een pakje boter schieten’ en verandering te weeg brengen.

14 15



16

Vrijdag 19 november was het de Dag van  
de Ondernemer. Aanleiding voor Regio Zwolle 
United om een viertal ondernemers uit te 
lichten. Ondernemers die zowel lid zijn van de 
businessclub van PEC Zwolle en maatschappelijk 
partner van Regio Zwolle United zijn:

DAG VAN DE 
ONDERNEMER (2021) 

  Dimitri Nashid Khali Directeur  

Dromen, denken, doen met 
SEM Productions

  Alain van der Wildt Directeur  

Villa Waterloo: de plek waar creatieve 
ideeën ontstaan

  Anton Cnossen en Anouchka Oudhof Oprichters  

De kracht van TeamValue: Ohana

17

  John Pannen  Directeur Financiën 
  Gijs Hemmink   Manager Duurzaamheid 

Hanzestrohm: al drie generaties een begrip

Scan deze QR-code voor het ondernemersverhaal Anton & Anouchka:     Scan deze QR-code voor het verhaal:Scan deze QR-code voor het ondernemersverhaal van Dimitri:

Scan deze code voor het ondernemersverhaal van Alain:     
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Van 7 t/m 13 maart stond de week in het teken 
van logistiek. Gedurende deze week is er volop 
aandacht geweest voor de sector met o.a. het 
landelijk congres ‘logistiekdag 2022’, een 
themabijeenkomst bij PEC Zwolle – Feyenoord 
en drie logistieke partnerverhalen.

LOGISTIEKE 
PARTNERVERHALEN (2022)

  Jeroen van den Ende  Managing Director Port of Zwolle  

Zonder logistiek staat alles stil

  Tom Valk  Directeur Landstede MBO  

De dynamiek van transport en logistiek  
treedt buiten het klaslokaal

  Henrik de Leeuw  Directeur JobTrans 

Krappe arbeidsmarkt is onze grootste uitdaging

Scan deze QR-code voor het verhaal:Scan deze QR-code voor het verhaal:

Scan deze QR-code voor het verhaal:
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   DOMEIN.3 

VITALITEIT (SPORT)
Sinds 2020 is het domein vitaliteit toegevoegd aan de stichting na 

het overhevelen van het domein PEC Zwolle Vrouwen naar de betaald 
voetbalorganisatie. Vanuit dit domein zetten we in op een vitale Regio 

Zwolle. Bovenal vanwege het toenemende belang en waarde van dit 
thema binnen de regio, bij onze partners en bij Regio Zwolle United. 

In het seizoen 2022/23 wordt dit domein verder door ontwikkelt.
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Terugblik seizoen 2021/22
Voor een vitale Regio Zwolle…
Het belang van vitale mensen en organisaties is afgelopen jaren crucialer dan ooit 
gebleken. Een gezonde leefstijl hoort topprioriteit te zijn. Gezonde voeding en regelmatig 
sporten en bewegen zorgt voor een goede mentale gezondheid, een sterk afweersysteem 
en het verkleint de kans op onder andere hart- en vaatziekten, diabetes en alzheimer.  
En daarnaast zorgt samen sporten voor sociale contacten. Kortom: investeren in  
gezondheid is belangrijk én leuk. Deze boodschap stond het afgelopen seizoen centraal 
binnen het domein vitaliteit.

Sportwethouders bezoeken kloppend hart van de sport 
De stadionomgeving is met recht hét hart van de regionale sport door alle sportfaciliteiten 
en opleidingen in de directe omgeving. Het biedt kansen om de aanwezige kennis en 
expertise steeds meer beschikbaar te stellen aan regionale verenigingen, gemeenten, 
sportaanbieders en het bedrijfsleven. Deze ambitie wordt versterkt door lokale en 
provinciale sport- en beweegakkoorden. De sportwethouders werden aan het begin 
van het seizoen uitgenodigd voor een inspiratiebezoek over de brede impact van sport 
(sportief, economisch en maatschappelijk) en diverse projecten die ook lokaal uitvoerbaar 
zijn en sociale impact hebben.
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Weten waar je eten vandaan komt zorgt voor (meer) waardering voor 
het vakmanschap waarmee ons eten wordt gemaakt. Ook helpt het 
bij de bewustwording en het maken van gezondere keuzes. Daarom 
gingen we met de kinderen van Playing for Success, op uitnodiging 
van maatschappelijk partner Rabobank, een middag ‘de boer op’ bij 
agrarisch leerwerkbedrijf De Huppe in Zwolle. Hier namen zij een 
kijkje achter de schermen. 
 
Na aankomst met de bus van Gebo Tours, kregen de kinderen eerst 
een rondleiding langs de pluk- en groentetuinen. Daarna mochten 
zij zelf aan de slag met het maken van zaadbollen met bloemzaden. 
Deze bollen mochten zij mee naar huis nemen om in de tuin te 
planten. Aan de kinderen werd uitgelegd dat de bloemen die uit de 
bollen komen extra gewild zijn bij bijen. Zo zorgen we met z’n allen voor 
het behoud van de bijenvolken en meer bestuiving van de gewassen. 

Ook werd een kijkje genomen bij de zorg- en kaasboerderij en de 
houtwerkplaats. Na een korte pauze kon er heerlijk worden geknuffeld 
en geaaid met de pasgeboren lammetjes en alle andere dieren op  
De Huppe. Paarden, kippen en konijnen, het was er allemaal te vinden 
op het terrein van De Huppe. De kinderen konden zich deze middag 
maximaal uitleven, kennis maken met het vakmanschap en beleefden 
daarbij een leuke middag.

De boer op 
met Rabobank

22 23 Burgemeester Peter Snijders on Tour

Lustrumeditie Week van de Vitaliteit
De vijfde editie van de Week van de Vitaliteit (3-10 april) was er 
een met prachtige momenten. Tijdens de week brachten we een 
groot aantal projecten samen en werden tal van activiteiten 
georganiseerd. De week stimuleert een vitale Regio Zwolle met 
als doel om gezond eten, bewegen en verbinding tussen mensen 
en organisaties te stimuleren. Met circa twintig activiteiten,  
de IJsselderby en de wedstrijd tegen AZ op het programma was 
de week meer dan goed gevuld.

Zo gingen meer dan 100 oldstars de sportieve strijd met elkaar 
aan tijdens een walking football toernooi, waarbij een samengesteld 
team van spelers van VV Hoogeveen, VV Steenwijk en Vitesse ’63 
de titel in wacht sleepte. En wat niet onvermeld mag blijven is 
voor het eerst de deelname van een vrouwenteam. De dames van 
Z.A.C. wisten absoluut hun ‘mannetje’ te staan.

Verder brachten spelers en speelsters van PEC Zwolle bezoeken  
aan de trainingen van de kinderen van PEC kicks ASS en de 
G-voetballers van WRZV de Boog. Later in de week mochten vijf 
G-voetballers hun opwachting maken bij de thuiswedstrijd tegen 
AZ. In de rust mochten zij het veld op om penalty’s te nemen 
in een vol stadion. Een ervaring voor het leven. Zij waren deze 
avond, samen met de Brownies&downieS uit Zwolle, te gast in de 
Goede Doelen Box (in samenwerking met Univé). Het bezoek aan 
de skybox door spelers Sam Kersten en Dean Huiberts maakte 
het feestje eigenlijk compleet, maar als klap op de vuurpijl wist 
PEC Zwolle in de slotfase de wedstrijd te winnen.

Facts 2020-21
+ 2 pilots PEC Schools
+ 4 vitale partnerverhalen
+ 5e editie Week van de Vitaliteit
+ 200+ senioren in beweging
+ Circa 5 projecten
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De lustrumeditie van de Week van de Vitaliteit 
(3-10 april 2022) was er een met prachtige 
momenten. Tijdens de week brachten we een 
groot aantal projecten samen en werden tal 
van activiteiten georganiseerd. Ook werden 
deze week een viertal vitale partnerverhalen 
opgetekend.

VITALE 
PARTNERVERHALEN (2022)

  Henne Bonestroo  Univé Dichtbij  

Vitaliteit is het kloppend hart binnen  
Univé Dichtbij

  Anne Hulzebosch  Deltion College  

Het is onze plicht om te werken aan  
vitaal burgerschap

  Jolanda van der Veer  SportService Zwolle  

Vitaliteit is ons DNA

  Wilco Voulon  Stichting Empower  

Vitale medewerkers zorgen voor succes

Scan deze QR-code voor het verhaal: Scan deze QR-code voor het verhaal: Scan deze QR-code voor het verhaal: 

Scan deze QR-code voor het verhaal: 



Het vitale hart van Regio Zwolle op sportief, 
maatschappelijk en economisch gebied!
Clubhuis Regio Zwolle is het vitale hart van Regio Zwolle op 
sportief, maatschappelijk en economisch gebied. Het is de 
plek waar Regio Zwolle United sinds april 2021 kantoor houdt 
samen met SportService Zwolle. De plek waar overheden, 
ondernemers, onderwijsinstellingen, verenigingen en andere 
maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten en samen-
werken rondom thema’s als sport, maatschappij en economie.

Het clubhuis bevindt zich in het MAC3PARK stadion van  
PEC Zwolle en is de ontmoetingsplaats voor Regio Zwolle;  
een plek voor iedereen, zoals een echt clubhuis betaamt. 
Doordeweeks en rondom thuiswedstrijden van PEC Zwolle 
(Vrouwen) vinden diverse ontmoetingen en themabijeenkomsten 
plaats met ondernemers, bestuurders, verenigingen, studenten 
en deelnemers uit maatschappelijke projecten. Uit deze  
ontmoetingen ontstaan nieuwe relaties, projecten en  
ontwikkelingen.

Sinds februari 2022 is een splinternieuwe ruimte toegevoegd aan 
Clubhuis Regio Zwolle: De 3e Helft. Deze zaal van 275 vierkante 
meter is voorzien van alle faciliteiten en voorzien van prachtige 
muurtekeningen van Regio Zwolle. De ruimte is een uitstekende 
aanvulling voor bijeenkomsten rondom de wedstrijden, maar ook 
doordeweeks weten ondernemers en bestuurders van onder meer 
partnergemeentes en maatschappelijk partners de nieuwe ruimte 
goed te vinden voor vergaderingen en ontmoetingen.

Clubhuis Regio Zwolle is in september 2021 officieel geopend 
door Peter Snijders (voorzitter Regio Zwolle).
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CLUBHUIS 
REGIO ZWOLLE
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nabeschouwing
Eilt Staal 
Directeur Regio Zwolle United

Trots 
Mijn gedachten gaan terug naar december. PEC Zwolle stond onderaan in  
de Eredivisie en we zaten in een strenge lockdown. Het team besloot om te 
blijven focussen op de dingen waar we goed in zijn en daar veel energie in  
te steken. Het leverde bijvoorbeeld direct prachtige decemberacties op voor 
ouderen en kinderen. Dit gaf ons gelijk het gevoel: hier doen we het voor.  
Het maakt me trots op het team én onze partners die ons veel support hebben 
gegeven om van waarde te zijn in toch een uitdagende periode.

Een blijvende herinnering  
Die energie is mijn blijvende herinnering aan de tweede seizoenhelft. Het 
waren maanden met prachtige projecten, activiteiten, campagnes en – toen 
het weer kon – een clubhuis dat met recht functioneerde als hét kloppend hart 
van de regio. PEC Zwolle rechtte de rug met mooie overwinningen, maar helaas 
degradeerde de club. Het was een dubbel gevoel, dat werd gesymboliseerd bij 
de wedstrijd PEC Zwolle – PSV. De club was al gedegradeerd en we wisten dat 
dit veel impact ging hebben. Toch was het stadion vol, waren de reacties vanuit 
supporters en partners hartverwarmend en vonden bij de wedstrijd meerdere 
waardevolle activiteiten plaats.

Continuïteit belangrijk 
We kregen in die weken veel reacties over de sociaal-economische waarde 
die PEC Zwolle en Regio Zwolle United hebben opgebouwd en dat dit niet 
verloren moest gaan. Juist aan die stabiliteit hebben we hard gewerkt in de 
afgelopen jaren en de eerste helft van onze beleidsperiode 2020-2024. Dit 
hebben we gedaan door in te zetten op een goede balans tussen verbonden- 
én onafhankelijkheid tussen de organisaties PEC Zwolle B.V. en ANBI-stichting 
Regio Zwolle United en dit formeel af te hechten. Dit brengt continuïteit in 
de waarde die wij aan de regio leveren en maakt onze stichting én club een 
stabiele partner.

Tweede helft beleidsperiode
We staan voor de tweede helft van onze beleidsperiode 
2020-2024. Het bestuur, team en de partners zijn hongerig 
om door te bouwen. Dit wordt gevoed door de ambities van 
Regio Zwolle, die nadrukkelijk oog hebben voor de regionale 
leefomgeving. Dit past bij de drijfveren van onze stichting, 
juist door van toegevoegde waarde te zijn op een breed 
vlak: economisch, maatschappelijk en vitaal. Sport is als 
geen ander in staat om op deze thema’s ontmoeting te 
stimuleren en impact te realiseren. Wij merken bij organi-
saties een toenemende belangstelling om hierop samen 
te werken met Regio Zwolle United als maatschappelijke 
organisatie. Partners vinden het belangrijk om samen de 
schouders te zetten onder relevante regionale thema’s  
en elkaar vooral te blijven ontmoeten en te versterken in 
een periode met uitdagingen in de samenleving. 

Toegevoegde waarde 
Topsport heeft bewezen van grote toegevoegde waarde 
te zijn in Regio Zwolle. Maar dit is natuurlijk geen 
vanzelfsprekendheid. Het is belangrijk om samen deze 
toegevoegde waarde te blijven leveren. Alleen zo kan het 
potentieel dat de regio te bieden heeft worden omgezet in 
resultaat voor Regio Zwolle, PEC Zwolle en alles wat aan de 
topsportinfrastructuur is verbonden. Stichting Regio Zwolle 
United blijft zich als verbindende organisatie, samen met 
betrokken partners, hiervoor inspannen.



(EUR x 1000)

Sponsoring/ partnerships
Subsidies en giften
Bijdrage KNVB
Overige baten
TOTAAL OMZET

Loonkosten 
Doorbelaste loonkosten PEC Zwolle
TOTAAL PERSONEELSKOSTEN

Afschrijvingskosten 
Verkoopkosten 
Brandingkosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN + AFSCHRIJVINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT (voor rente baten & lasten)

Bankrente en kosten
TOTAAL BANKRENTE EN KOSTEN

RESULTAAT

(EUR x 1000)

ACTIVA
Materiele vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Vorderingen
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen
Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen 

TOTAAL DEBETZIJDE

PASSIVA
Reserves
Langlopende schulden
Overlopende passiva
Kortlopende schulden 
Crediteuren
Overige belastingen en premies sociale 
verzekeringen
Schulden en overlopende passiva

TOTAAL CREDITZIJDE

FINANCIEEL 

Toelichting 2021-2022
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. Na realisatie van een nieuw 
beleidsplan per 1 juli 2020, is o.a. gewerkt aan nieuwe statuten, een nieuwe service level 
agreement (SLA) en garantstelling tussen PEC Zwolle B.V. en Regio Zwolle United. Per 
seizoen 2020-2021 zijn deze nieuwe afspraken van kracht. Zo ook in seizoen 2021-2022.

In seizoen 2021-2022 is een omzet gerealiseerd van €761.000, een stijging van €164.000 t.o.v. 
seizoen 2020-2021. Dit komt door stijging van de opbrengsten uit partnerships en een eenma-
lige opbrengst uit sPECtakel van €40.000,-. De kosten groeiden niet in dezelfde lijn mee, waar-
door een positief resultaat werd gerealiseerd van €156.000. Dit betekent dat de stichting (na 
een eerder positief resultaat in seizoen 2020-2021) enige eigen reserves heeft opgebouwd. 

Verwachting 2022-2023
De financiële positie heeft de continuïteit van de stichting versterkt. Het geeft het bestuur de 
mogelijkheid om komende seizoenen scherper te begroten, de organisatie te professionalise-
ren en de impact van de stichting te vergroten. In seizoen 2022-2023 wordt verdere groei 
van de omzet verwacht. Hier staan verplichtingen tegenover (o.a. door subsidies en daaraan 
gekoppelde doelstellingen, uitvoering en kosten), waardoor ook de kosten gaan toenemen. 

Het maakt het noodzakelijk door te bouwen aan de organisatie. In seizoen 2022-2023 wordt 
hier invulling aan gegeven door een organisatieplan op korte termijn (Q3 2022) en een update 
van het beleidsplan 2020-2024 op de lange termijn (Q1 2023). Het geeft focus aan de ‘tweede 
helft’ van het beleidsplan: wat is de focus voor de periode 2022-2024? In het plan wordt 
aandacht besteed aan het doorbouwen aan de ambities en organisatie, om ook in de 
toekomst de doelen, verplichtingen en projecten te kunnen blijven realiseren. 
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Partners

toonaangevend in eventtechniek

Samen met betrokken partners zijn wij het kloppend hart van Regio Zwolle 
op maatschappelijk, economisch en vitaal gebied
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Colofon

Tekst

Gea Luttels, Romy Miskotte, Tomas Toma

Fotografie

Theo Smits, Leona Noordman, Eredivisie CV

Vormgeving

Advice creëert impact

Druk

Veldhuis Media
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Goede Doelen:

Bestuur Regio Zwolle United 2021-22

Evert Leideman 
(voorzitter)

Eilt Staal 
(directeur)

Marcel Boudesteyn

Rob van Kessel

Klaas Feenstra

Jan Westmaas



Het kloppend hart

www.peczwolleunited.nl

seizoen 2021-2022

#hetkloppendhart

REgio zwolle united
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