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“Het bestuur is wederom trots op de prachtige resultaten die zijn
gerealiseerd door en voor onze partners, vrijwilligers, supporters en alle
andere betrokkenen. Een jaar dat in meerdere opzichten bijzonder was.
Vanwege de coronacrisis konden activiteiten als het PEC Zwolle United
Diner, het sPECtakel businessevent (waar PEC Zwolle United het goede
doel was) en de vierde editie van de Week van de Vitaliteit helaas niet
plaatsvinden. Hierdoor kreeg het jubileumjaar van ons maatschappelijk
domein PEC Zwolle United helaas niet het slotstuk wat het verdiende.
Daarentegen hebben heel veel mooie activiteiten en ontwikkelingen wél
kunnen plaatsvinden. Ook hebben we een groot deel van de campagne
rondom het tienjarig bestaan van PEC Zwolle United kunnen uitvoeren,
waarbij ook volop aandacht is geweest voor onze maatschappelijke
projecten via regionale en landelijke media.
Andere voorbeelden van hoogtepunten waren de vierde editie van het
Havendiner Regio Zwolle en de doorontwikkeling van het Logistiek
Netwerk. De verbreding c.q. verdieping van projecten voor onze bijzondere doelgroepen als kinderen met autisme, senioren en mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook de overheveling van het vrouwenvoetbal na zes jaar vanuit de stichting naar de betaald voetbalorganisatie was een bijzondere mijlpaal. Tevens hebben wij

ook weer een aantal zeer waardevolle partnerships mogen verlengen,
waaronder met de Provincie Overijssel, Rabobank IJsseldelta (Zwolle,
Vaart & Vechtstreek, Meppel-Staphorst-Steenwijkerland en Flevoland)
en SportService Zwolle. Via deze weg wil ik ook stilstaan bij het vertrek
van Arjan Jansen als directeur van Regio Zwolle United. Ruim tien jaar
bekleedde bij meerdere functies binnen de club en stond hij aan de wieg
van de oprichting van zowel PEC Zwolle United in 2010 als van Regio
Zwolle United in 2014. Hij heeft zich al die jaren als supporter en bestuurder met hart en ziel ingezet voor de club, de stichting en de regio.
Daar zijn wij hem bijzonder dankbaar voor. Ook namen we per 1 juli jl.
afscheid van gewaardeerd bestuurslid Janco Cnossen, die na zes jaar
zijn bestuursfunctie neerlegde. Ook Janco zijn we erg dankbaar voor zijn
betrokkenheid!
Tot slot bedank ik namens het bestuur alle partners van onze ANBI-stichting voor het vertrouwen en de samenwerking. Dankzij uw
betrokkenheid kunnen wij écht een bijdrage leveren aan de bijzondere
doelgroepen en de groei van onze regio. Met dit jaarverslag geven wij
inzicht in datgene wat wij in het seizoen 2019-2020 (juli 2019 – juni
2020) hebben bereik met de ondersteuning van onze partners en
relaties. Deze steun is onmisbaar. Wij kijken er naar uit om ook in het
nieuwe seizoen samen te werken aan waardevolle initiatieven!’’
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REGIO ZWOLLE UNITED ALS
VERBINDENDE FACTOR
Regio Zwolle United is er om - samen met
betrokken partners - de kracht van sport te
gebruiken als onafhankelijke en krachtige
katalysator voor de ontwikkeling van Regio
Zwolle op maatschappelijk-economisch en
sportief 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 meer dan 70 betrokken partners
(4 O’s: overheden, ondernemers, onderwijs
en maatschappelijke organisaties).

Sport als middel en metafoor

Sinds 2010 gebruiken wij de kracht van sport als
uithangbord, ontmoetingsplek en inspiratiebron voor
mensen en organisaties in Regio Zwolle. Uit intrinsieke
motivatie sloegen destijds vrijwilligers en sponsoren
van PEC Zwolle de handen ineen om de kracht van
betaald voetbal te gebruiken voor waardevolle maatschappelijke en economische initiatieven. Eerst vanuit
PEC Zwolle United in 2010 en sinds 2014 vanuit Regio
Zwolle United.

Sport als doel

Sport zorgt voor vitaliteit, plezier en verbinding tussen
mensen en organisaties. Daarom investeren wij in
projecten als bijvoorbeeld PEC kicks ASS (voetbal voor
kinderen met autisme met als doel om hen (terug) te
begeleiden naar reguliere verenigingen), OldStars
Walking Football (voetbal voor senioren met als doel
vitaliteit en sociaal contact) en Kids United Sport Zwolle
(een week lang sport- en beweegaanbod in de zomervakantie voor kinderen waarvoor op vakantie gaan
absoluut geen vanzelfsprekendheid is).

Samen voor groei

Samen staan Regio Zwolle United en PEC Zwolle
symbool voor regionale ambities met (inter)nationale
impact. Wij zijn - samen met betrokken partners - als
geen ander in staat om mensen en organisaties samen
te brengen, te verbinden en te motiveren op diverse
terreinen. Dit doen wij samen met anderen - die uit
collectief belang willen participeren en investeren - in
het welzijn en de ontwikkeling van de regio. Dit doen wij
vanuit een groot netwerkplatform (650+ organisaties)
met het stadion als sfeervolle ontmoetingsplaats en
kloppend hart van Regio Zwolle.

2019-2020

Drie domeinen 		

Regiobinding (economie),
PEC Zwolle United (maatschappij) en
PEC Zwolle Vrouwen (talentontwikkeling)

Kernwaarden
		
		

1.

70+ partners

verenigend, faciliterend,
onafhankelijk & samenwerkend

Met ingang van het seizoen 2020-2021 is PEC Zwolle Vrouwen overgeheveld naar de betaald

voetbalorganisatie en is daar het domein PEC to the Future (vitaliteit) voor in de plaats gekomen.

VERBINDENDE FACTOR
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DOMEIN

PEC ZWOLLE UNITED
(Maatschappij)

PEC Zwolle United kent een viertal bijzondere doelgroepen:

YoungStars
inspireren door sport, spel
en leren te combineren

		

SpecialStars

			

Maatschappelijke betrokkenheid staat bij PEC Zwolle al sinds jaar en
dag hoog in het vaandel. Vanuit intrinsieke motivatie van sponsoren en
vrijwilligers is in 2010 gestart met PEC Zwolle United door het bundelen
van allerlei maatschappelijke initiatieven. Het seizoen 2019-2020
bestond PEC Zwolle United al tien seizoenen. Dus al tien jaar meer dan
voetbal, al meer dan tien jaar worden mensen die een extra steuntje in
de rug nodig hebben en verdienen iets extra’s geboden.

mensen faciliteren, ontzorgen
en een glimlach bezorgen

Overige projecten (die wij ondersteunen) zijn onder andere:
• Kids United Sport Zwolle (KUSZ) - een week lang sport
en vertier voor kinderen die niet op zomervakantie kunnen.
• Het Regio Zwolle United publieksvak voor mensen
waarvoor een wedstrijdbezoek niet zo vanzelfsprekend is.
• Hotel PEC - een compleet verzorgd weekendje weg bij
Hotel Lumen inclusief wedstrijdbezoek als VIP.
• PEC kicks ASS - voetbalproject voor kinderen met
het Autisme Spectrum Stoornis.
• Koffie-ochtenden en diners voor senioren in
het MAC3PARK stadion.
• G-voetbal bij WRZV De Boog.

WorkStars
Het juiste talent op de juiste plek

			
		

OldStars
een actief leven is een gezond streven

“De vriendschappen en sociale
contacten die je eraan overhoudt
zijn heel prettig. Ik ben zo blij
dat ik het gedaan heb en ik wil
dat zo lang mogelijk volhouden.’’
OldStar - Gerrit Oordijk
Klik hier voor de video 

DOMEIN PEC ZWOLLE UNITED
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TERUGBLIK PEC ZWOLLE
UNITED 2019-2020
Gea Luttels

Coördinator PEC Zwolle United

“Voor het maatschappelijk hart van de club is het ook een bewogen jaar geweest. Ons doel om
mensen een steuntje in de rug te geven vanuit de verschillende projecten, kreeg door de Coronacrisis opeens extra lading. De teleurstelling van het niet doorgaan van de Week van de Vitaliteit
eind maart, - we moesten zo’n 20 activiteiten cancelen -, werd snel omgezet in het bedenken
van allerlei nieuwe acties. Aan creativiteit geen gebrek binnen PEC Zwolle United.”
In navolging van de eerste selectie trapten na de
zomervakantie ook de OldStars weer wekelijks een
balletje. Het walking football maakt een mooie opmars
in Zwolle en de regio. Zo bieden diverse amateurclubs
aan 60-plussers inmiddels de mogelijkheid om hun
beste beentje nog voor te zetten. Ook bij PEC kicks ASS,
de voetbaltraining voor kinderen met autisme, zien we
de animo toenemen. Niet in de laatste plaats door het
mooie filmpje wat door FOX is gemaakt met Kaya in
de hoofdrol, samen met zijn idool Bram van Polen.
In samenwerking met onze partner Lumen Hotel &
Events hebben we in september met het Hotel PEC-

arrangement rondom de wedstrijd PEC Zwolle-RKC
Waalwijk een paar mensen een prachtig voetbalweekend
kunnen laten beleven. Lekker eten, een overnachting en
op de koop toe een 6-2 overwinning met maar liefst vier
doelpunten van Reza Ghoochannejhad.
Voor veel alleenstaande ouderen is de feestmaand
december niet altijd even gemakkelijk. Dan is het een
stuk gezelliger als je samen met leeftijdsgenoten aan
kunt schuiven aan een heerlijk Kerstdiner. Dankzij KPN
Het Mooiste Contact Fonds hebben wij 50 ouderen
getrakteerd op een avond met lekker eten en muzikaal
vermaak.

Na de winterstop ging de focus volledig op het organiseren van de Week van de Vitaliteit. Vanuit vrijwel alle
projecten stond er een activiteit op het programma.
De OldStars keken uit naar het walking football toernooi,
de G-voetballers van WRZV de Boog waren al flink aan het
oefenen op het nemen van penalty’s, de bijzondere line-up
was geformeerd, de invulling van een wens voor een zieke
12-jarige PEC Zwolle-supporter stond op de rol en zo
kunnen we nog wel even doorgaan. Op 12 maart 2020
worden de eerste RIVM-maatregelen bekend gemaakt
en gaat er een streep door de Week van de Vitaliteit.
Het was even slikken, maar vrijwel direct gaat de knop om
en steken we de koppen bij elkaar: hoe gaan wij ervoor
zorgen, dat we met in achtneming van de regels onze
doelgroepen toch zo goed mogelijk kunnen bereiken.
We rollen van de ene online-meeting in de andere. Voor
jongeren is de inzet van de social media kanalen natuurlijk
voor de hand liggend. Door middel van allerlei sportieve
online challenges houden we deze doelgroep in beweging.
Een fantastisch moment is er voor de patiëntjes op de
kinderafdeling van Isala. Via de iPad toegesproken worden
door de aanvoerder van PEC Zwolle is al een grote verrassing. En met een PEC Zwolle-sjaal en kaartjes voor een
wedstrijd in het nieuwe seizoen kan, ook als je ziek bent,
je dag niet meer stuk.
Met de doelgroep ouderen is het een stuk lastiger om
contact te maken. Met name voor de mensen in de
verzorgings- en verpleeghuizen is het een enorm zware
tijd. Helemaal als je geen bezoek mag ontvangen. Samen
met sponsor Riwal is de inzet van hoogwerkers een prima
uitkomst. Zo kan familie toch letterlijk op ooghoogte een

praatje maken. Even een kwartiertje kletsen met je vader
van 95. De dankbaarheid van families en verzorgers is
groot. Ook de speciale PEC Zwolle 038QUIZ voor senioren
wordt zeer gewaardeerd. Via zorginstellingen, thuiszorgorganisaties en de media vindt de quiz zijn weg naar zo’n
400 ouderen. Er zitten heel wat fanatieke PEC Zwollevolgers tussen!
Medio juni wordt het gelukkig allemaal wat soepeler met
de regels. Zo kunnen we ook aandacht schenken aan
een toch wel beetje vergeten groep; de mensen met een
verstandelijke beperking. Het plezier spat er dan ook
vanaf als we met de PEC Zwolle truck de regio in trekken
om bezoekjes te brengen aan locaties voor dagbesteding.
Samen met de Zwolse volkszanger Jilles worden het heel
veel korte feestjes op één dag in onze partnergemeenten
Elburg, Kampen, Meppel, Hardenberg, Dalfsen en Raalte.

Als de zomer in aantocht is, staat er nog één mooi
event op het programma om te organiseren. Voor
kinderen uit gezinnen die door sociale en/of financiële
problematiek niet op vakantie kunnen gaan, organiseert
PEC Zwolle United samen met SportService Zwolle en
Landstede Sportcentrum, alweer de vierde editie van
Kids United Sport Zwolle (KUSZ). Een week vol sportclinics
en spelactiviteiten, waar zo’n 40-50 kinderen aan
deelnemen met ondersteuning van diverse partners
en vrijwilligers.
Waar we dus even dachten dat we door het Coronavirus
stil zouden komen te vallen, hebben we uiteindelijk met
veel mooie acties een heleboel mensen een hart onder
de riem kunnen steken. We hebben als PEC Zwolle
United kunnen laten zien dat ons maatschappelijk hart
klopt als nooit tevoren.”

“Iedereen hier is gelijk en we snappen
elkaar. Je voelt je vrij, je voelt je vertrouwd. Ik kijk er de hele dag naar uit om
er weer naartoe te gaan, omdat het heel
leuk is om te doen en ik ook graag goed
wil worden in voetbal.’’
Kaya (10) , speler PEC kicks ASS

Klik hier voor de video 

DOMEIN PEC ZWOLLE UNITED
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Mensen zijn onze
belangrijkste kapitaal
Jacco Vonhof

Ondernemer én supporter van PEC Zwolle
Wie Jacco Vonhof (Novon & voorzitter MKB Nederland) een beetje kent, weet dat hij een
betrokken ondernemer én supporter van PEC Zwolle is. Deze combinatie maakt het dan
ook niet gek dat hij tien jaar geleden aan de wieg van de oprichting van PEC Zwolle United
stond. En tot op de dag van vandaag is hij nog steeds een betrokken partner.

De jeugd heeft de toekomst

“Zwolle is een échte stad dankzij de regio en niet andersom. Daarom moeten we investeren in de samenleving van
de regio, waarbij PEC Zwolle als dé verbindende factor en
ontmoetingsplek fungeert. Ik geloof echt in het idee dat
een voetbalclub de kracht heeft om mensen en initiatieven
vanuit verschillende geledingen uit de samenleving met
elkaar te verbinden.’’
De reden dat Vonhof zich vanaf dag één al kan identificeren met PEC Zwolle United, is omdat de activiteiten
zich met name richten op doelgroepen laag op de sociaal-maatschappelijke ladder en mensen die een extra
steuntje in de rug verdienen: “Dit zijn vaak mensen die op
een ‘achterstand’ beginnen waar zij weinig tot niks aan
kunnen doen, maar net als iedereen kansen verdienen.

Het gaat dan om jeugd, mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, maar bijvoorbeeld ook het meisjes- en
vrouwenvoetbal waarbij het gaat om talent de kans te
bieden om hun droom na te jagen.’’ Vonhof ziet dan ook
veel parallellen met zijn eigen bedrijf Novon: “Investeren
in de regio vanuit de motivatie om te zorgen voor een
inclusieve samenleving.’’

Investeren aan de voorkant

Vonhof gelooft dan ook vooral in investeren aan de
voorkant: “Agenderend en problemen voorkomen in
plaats van aan ‘the end of the pipe’ problemen oplossen.’’ Dit is volgens Vonhof dan ook een rol die
weggelegd is voor Regio Zwolle United: “De stichting
kan de kracht van sport optimaal gebruiken voor het

“Uiteindelijk blijven mensen ons
belangrijkste kapitaal. Daarbij moeten
we niet kijken wat de ander
tekortkomt, maar vooral wat
de ander nodig heeft.”
Jacco Vonhof
agenderen van thema’s, het creëren van nieuwe perspectieven en vooral een verbindende rol spelen tussen
organisaties en mensen.’’ Vonhof vervolgt zijn betoog:
“Uiteindelijk blijven mensen ons belangrijkste kapitaal.
Daarbij moeten we niet kijken wat de ander tekortkomt,
maar vooral wat de ander nodig heeft.”

DOMEIN PEC ZWOLLE UNITED
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DOMEIN

Regiobinding
(economie)
Sinds 2010 gebruiken ondernemers, overheden en
onderwijsinstellingen de kracht van PEC Zwolle voor
de ontwikkeling van Regio Zwolle. PEC Zwolle is
hiermee het kloppend hart van Regio Zwolle op
sportief, zakelijk en maatschappelijk gebied. Een
regio met 22 gemeenten uit vier provincies die
samenwerken op maatschappelijk-economisch
gebied. Regio Zwolle biedt de ideale infrastructuur
voor groei dankzij de uitstekende logistieke positie,
sterke topsectoren en de onderliggende
kennisinfrastructuur.

Binnen regiobinding wordt er samengewerkt met strategische
partners om de kracht van sport in te zetten voor kansrijke
economische, maatschappelijke en sportieve initiatieven. Enerzijds
als samenwerkingsplatform en uithangbord voor de Regio Zwolle.
Anderzijds als voedingsbodem voor PEC Zwolle en
Regio Zwolle United.
PEC Zwolle, Regio Zwolle United en hun partners bouwen sterke
netwerken, stimuleren inspirerende initiatieven en bouwen bruggen
met andere regio’s. Zowel Regio Zwolle als PEC Zwolle verankeren
zich hiermee duurzaam in hun omgeving. Met als doel: een
duurzaam en betrokken speler in de Eredivisie zijn en de potentie
te benutten van een sociaal-economische topregio.
Voorbeelden van initiatieven zijn de Kunststofderby van het Oosten,
de Agrifood-bijeenkomst, het Havendiner Regio Zwolle, de Week van
de Vitaliteit, het Logistiek Netwerk, Regio Zwolle Bar, Chef’s Table,
het startersprogramma en excursies / bijeenkomsten ter
versterking van regionale en nationale netwerken (bijvoorbeeld
rondom uitwedstrijden).

&

Klik hier voor de video 

Domein regiobinding
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TERUGBLIK
REGIOBINDING
2019-2020
Eilt Staal
Algemeen manager

‘Regio Zwolle heeft de ambitie uitgesproken
als vierde economische regio van Nederland.
Als sterke groeiregio buiten de Randstad ontwikkelt de regio zich tot de vierde economische
topregio en vormt daarmee de vierde hoek van
de economische hoofdstructuur van het land
naast Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven.
Voor ons was dit aanleiding om rondom
wedstrijden de banden te versterken binnen
de Nederlandse economische hoofdstructuur
en daarmee de ambities van Regio Zwolle
kracht bij te zetten. Dat is denk ik ook onze
kracht: strategische ambitie omzetten in actie.’

Brainport Eindhoven

Een voorbeeld was de thuiswedstrijd tegen
PSV op 29 september 2019. Toen vond
een regiobijeenkomst plaats bij Perron038
waarbij de hightech maakindustrie uit
de Regio Zwolle zich liet inspireren door
Brainport Industries Campus uit Eindhoven.
Brainport is wereldwijd koploper in de
hightech maakindustrie. Sinds het afgelopen Eredivisieseizoen wordt dit ook
uitgedragen op het wedstrijdshirt van PSV.
Erik Veurink (campusdirecteur van Brainport
Industries Campus) had een indrukwekkende
presentatie over de ontwikkeling van de
hightech maakindustrie in Eindhoven. Met
de oppervlakte van circa 130 voetbalvelden
aan geplande bedrijfsgebouwen is deze
campus hét gezicht van de hightech
maakindustrie en de wereldwijde bakermat
van open-innovatie.

Port of Rotterdam

De afgelopen jaren hebben Regio Zwolle
United en Port of Zwolle goede banden
opgebouwd met Port of Rotterdam. Dit
was aanleiding voor Port of Rotterdam en
Regio Zwolle United om op 1 december
2019 een delegatie met ondernemers uit
Regio Zwolle uit te nodigen in de skybox
van Port of Rotterdam, rondom de
wedstrijd tussen Feyenoord en PEC Zwolle.
Later in het seizoen stond een excursie
gepland met het Logistiek Netwerk aan de
haven van Rotterdam. Helaas werd het
bezoek, met een rondvaart door de haven
en bezoek aan innovatiehubs, geannuleerd

vanwege corona. De excursie zou plaatsvinden voorafgaand aan de uitwedstrijd
van PEC Zwolle tegen Sparta.

Port of Amsterdam

Op vrijdag 1 november 2019 speelde
PEC Zwolle de thuiswedstrijd tegen
landskampioen Ajax. Met een themabijeenkomst van het Logistiek Netwerk,
die in het teken stond van samenwerking
tussen de zeehavens en de corridor Regio
Zwolle. Zo vond in het programma een
panelgesprek plaats tussen Allard Klinkers
(Port of Amsterdam), Alexandra van Hesse
(Port of Rotterdam) en Jeroen van den Ende
(Port of Zwolle).
Zij spraken over uitdagingen als afstemmingen van goederen, innovatie en
verduurzaming. De diverse havens hebben
verschillende competenties en kunnen
complementair zijn aan elkaar. Om die
reden spraken de drie havens de ambitie
uit om nadrukkelijk de samenwerking te
zoeken, op onderwerpen die centraal staan
in de ‘haven van de toekomst’. Daarbij kan
worden gedacht aan efficiënt goederenvervoer, verduurzaming, kennisuitwisseling
en innovatie, maar - indien mogelijk - ook
door samen op te trekken in lobby en
marketing.

Regiobinding: banden binnen
de regio versterken

Met deze activiteiten laat de regio zich
landelijk nadrukkelijk gelden. Onder zéér
gerichte doelgroepen, waar regionale

organisaties concreet verder mee kunnen.
Daarnaast worden allerlei activiteiten
georganiseerd om de binding binnen de
regio te versterken. Een mooi en nieuw
concept is de Chef’s Table, met een diner
voorafgaand aan de wedstrijd. Vaak wordt
het diner georganiseerd samen met een
gemeente, waarbij ondernemers worden
betrokken bij de regio. Maar ook is er
regelmatig een sectorale insteek, waarbij
ondernemers uit een specifieke sector
elkaar ontmoeten.
Jaarlijks worden verder een groot aantal
zakelijke evenementen georganiseerd
met gemeenten, businessclubs en ondernemerskringen. Het blijft belangrijk
om het verhaal van Regio Zwolle op deze
evenementen te blijven uitdragen en de
ontmoeting te faciliteren tussen de regio
en ondernemers. Zo kunnen wij vanuit
een hechte Regio Zwolle de regionale
concurrentiepositie en leefomgeving
versterken! En vooral met activiteiten die
het leuk maken om samen de schouders
onder de regio te zetten.

‘Haven van
de Toekomst’
Luchtvaart en Maritieme Zaken bij het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en Bas Janssen (directeur Deltalinqs)
deelden hun visie met betrekking tot
het thema van de avond: ‘Haven van de
Toekomst’. Tijdens het diner werd eveneens
Thecla Bodewes van Thecla Bodewes
Shipyards uitgeroepen tot ‘Havenondernemer
van het Jaar 2019’. Met deze eervolle titel
volgde zij Nutte Visser (MCS Terminals) op.’’
Het jaarlijks terugkerende evenement
wordt georganiseerd door Port of Zwolle
en PEC Zwolle / Regio Zwolle United, met
ondersteuning van het Logistiek Netwerk.

regiobijeenkomsten

Hoogtepunt

Op economisch vlak was ook het
Havendiner een traditioneel hoogtepunt.
De vierde editie van dit diner met zo’n
130 vertegenwoordigers uit de logistieken havensector, regionale en landelijke
overheid, de grote zeehavens en andere
betrokken instanties was wederom een
groot succes. Keynote-sprekers mr. ing.
Jan Hendrik Dronkers (directeur-generaal

netwerkbijeenkomsten
ondernemers & bestuurders
te gast

Domein regiobinding
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Edwin Peterman						Joram Maan							Arjan Jansen

Voormalig commercieeel 					Directeur bedrijven							Voormalig directeur
directeur							Rabobank IJsseldelta						Regio Zwolle United

UITGELICHT REGIOBINDING
SAMENWERKING RABOBANK
Rabobank, Regio Zwolle United & PEC Zwolle
verlengen bijzonder partnership

Al jarenlang is Rabobank een betrokken partner
van de club. Met deze verlenging wordt de
samenwerking geïntensiveerd en blijft Rabobank
voor minimaal drie seizoenen verbonden aan de
club als maatschappelijk- en business partner.
De samenwerking betreft een drieluik van
PEC Zwolle en ANBI-stichting Regio Zwolle
United (het maatschappelijke hart van de club)
met de Rabobank.

vindt Edwin Peterman: “We zijn bijzonder te
spreken over de samenwerking met Rabobank en
dat zij ook de komende seizoenen verbonden
blijven aan de club is erg mooi. Deze onvoorwaardelijke support doet de club goed en is extra
bijzonder gezien de huidige periode met veel
onzekerheid. Samen met de Rabobank blijven
wij ons de komende jaren inzetten voor de
Regio Zwolle.’’

Het is extra bijzonder omdat naast Rabobank
IJsseldelta - waar de club al jarenlang mee
samenwerkt - ook de andere Rabobanken uit
Regio Zwolle deelnemen in het partnership. Dit
zijn Rabobank Vaart & Vechtstreek, Rabobank
Meppel-Staphorst-Steenwijkerland
en Rabobank Flevoland.

Ook Joram Maan kijkt uit naar de samenwerking:
“Door samen te werken met PEC Zwolle en
Regio Zwolle United kunnen we gezamenlijk een
positieve bijdrage leveren aan deze mooie regio.
Via deze samenwerking kunnen wij het bedrijfsleven uit de regio betrekken bij economische
thema’s en ons steentje bijdragen richting
maatschappelijke doelgroepen. Sport is
hiervoor al jarenlang een verbindende factor
in Regio Zwolle.”

Dat de samenwerking voor een langere periode
wordt gecontinueerd is geen vanzelfsprekendheid

“We kijken uit naar de verdere verdieping van
de samenwerking. Hierin trekken wij samen
op als het gaat om economische thema’s en
sterke netwerken rondom sectoren als agrifood en logistiek. Ook zetten we met elkaar
in op maatschappelijke thema’s als sportiviteit,
vitaliteit en zelfredzaamheid onder kinderen
en senioren.’’
Arjan Jansen

Domein regiobinding
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Klik hier voor de video 

PEC ZWOLLE VROUWEN
(TALENTONTWIKKELING)
Sinds 2010 wordt er bij PEC Zwolle vrouwenvoetbal gespeeld. PEC Zwolle Vrouwen
komt uit in de Eredivisie Vrouwen, de hoogste competitie van Nederland. Het beloftenteam speelt in de Topklasse, het hoogste amateurniveau van Nederland. Ook komen
steeds meer en meer jeugdspeelsters uit voor de nationale elftallen op onder meer
Europese kampioenschappen.
Meisjes- en vrouwenvoetbal bij PEC Zwolle is topsport
met een betrokken voorbeeldfunctie. Dit zorgt voor het
waarmaken van dromen van talentvolle speelsters,
ontwikkeling van het regionale vrouwenvoetbal en
ook betrokkenheid bij sociaal-economische en
maatschappelijke projecten. Denk aan de inzet
van speelsters bij diverse projecten als Playing
for Success, schoolbezoeken en sportactiviteiten
als schoolvoetbal en KUSZ.
De ambitie is om tot de top van het vrouwenvoetbal
te behoren met zoveel mogelijk speelsters uit
de regio en eigen opleiding. De wedstrijden van
PEC Zwolle Vrouwen worden onder toenemende
belangstelling van supporters, media en betrokken

“Het helpt mij, want ik krijg meer
zelfvertrouwen. Nu durf ik bijvoorbeeld
al meer in de klas te vertellen.''
Luna (10)

Eén van de deelnemers van Playing for Success
afgelopen seizoen was Luna (10). Zij kreeg bezoek van
PEC Zwolle Vrouwen aanvoerster Dominque Bruinenberg.

partners gespeeld in het eigen MAC3PARK stadion.
Vanaf het seizoen 2014-2015 tot en met het
seizoen 2019-2020 was het vrouwenvoetbal een
van de domeinen van Regio Zwolle United. Binnen
de stichting kreeg het de aandacht die het nodig
had én verdiende. Daar heeft PEC Zwolle
Vrouwen zich de voorbije jaren in de luwte kunnen
door ontwikkelen tot een stabiele eredivisionist.
Met een bekerfinale en twee deelnames aan de
kampioenspoule van de Eredivisie Vrouwen
als hoogtepunten. Met ingang van het seizoen
2020-2021 is het stokje weer overgegeven aan
de BVO, daar waar het voetbal uiteindelijk
thuishoort.

Domein pec zwolle vrouwen
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TERUGBLIK PEC ZWOLLE
VROUWEN 2019-2020
Sebastiaan Borgardijn
Technisch manager PEC Zwolle Vrouwen

sezioen 2019 - 2020
aantal speelsters uit eigen
Wisselingen

Zoals ieder seizoen vinden er voorafgaand aan het
seizoen veranderingen plaats binnen de A-selectie
van PEC Zwolle Vrouwen. Zo volgde assistent-trainer
Joran Pot de naar de KNVB terugkerende hoofdtrainer Wim van der Wal op en werd Jim Brinkhof
als assistent-trainer aan de staf toegevoegd. Onze
Amerikaanse speelsters Alli Murphy en Siobhan
McDonough vertrokken. Net als de captain van het
team, Babiche Roof. Haar zwangerschap deed haar
besluiten om na deze periode haar voetbalschoenen
definitief aan de wilgen te hangen.
Maxime Bennink vertrok tijdens de voorbereiding
op de competitie naar Reading dat uitkomt in de
Women’s Super League (WSL), het hoogte niveau
van Engeland en tevens één van de sterkste
competities ter wereld. Voor haar een droom die

uitkwam, maar wij raakten een sterkhouder kwijt.
Tegenover de vertrekkende speelsters stond de
komst van een talentvolle speelster van Ajax,
Nikita Tromp. En de ervaren Dominique Bruinenberg
die in de WSL uitkwam voor Everton. Destijds was
zij 26 jaar en had in drie landen op het hoogste
niveau gespeeld.
Zij kreeg als nieuwe speelster direct de aanvoerdersband om haar arm en droeg deze met verve.
Vanuit de beloftenselectie klopten een aantal
speelsters op de deur en twee van hen,
Marushka van Olst en Marit Auée, speelden
zich al snel in de basis. Door de verscheidene
wisselingen was de groep voor een eerste
selectie wel erg jong bij aanvang van de
competitie; de gemiddelde leeftijd bedroeg
bij aanvang van de competitie 20 jaar.

Competitie

De start van de Eredivisie, waarin 8 clubs uitkomen,
verliep stroef. De thuiswedstrijd tegen ADO Den
Haag ging verloren en de twee daaropvolgende
tegenstanders waren PSV en Ajax. En hoewel er in
fases tijdens de wedstrijden goed gevoetbald werd,
stond de teller na drie wedstrijden op 0 punten.
De vier daaropvolgende wedstrijden werden niet
verloren, maar ook niet gewonnen. We kregen
complimenten over het spel, maar de overwinningspunten bleven achterwege. De eerste competitiehelft
bleef zonder overwinning. Deze volgde echter wel
bij de start van de tweede competitiehelft. We
wonnen bij ADO de Haag.
Maar 8 punten uit 8 wedstrijden is zeer weinig
wilden we kans maken op een plek bij de bovenste vier teams, die recht geeft op het spelen van

play-offs om het kampioenschap. Daar waar de
selectie in de tweede seizoenshelft de weg naar
boven had gevonden, kwam er een abrupt einde
aan de competitie door de coronacrisis. De positieve ontwikkeling die het jonge team gedurende het
seizoen had doorgemaakt was zowel in het spel als
in de resultaten terug te zien.
Nu het nieuwe seizoen voor de deur staat begint
het proces opnieuw; speelsters komen en gaan,
maar kwalitatief gezien hebben we de selectie
weten te versterken. De ambitie voor het seizoen
2020-2021 is om met goed én vermakelijk voetbal
bij de top 4 te eindigen en daarmee en plek in de
kampioenspoule af te dwingen.

Gemiddelde leeftijd
Gemiddeld aantal
Aantal jeugdspelers
(beloften + overige
elft
Aantal jeugdinterna
Domein pec zwolle vrouwen
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Waar een wil is,
is een weg
Eric Krabbe
Directeur Djopzz

Bijna zes jaar was Djopzz maatschappelijk partner van de club. Daarmee was het uitzendbureau, gevestigd in de witte stadsvilla aan de Burgemeester van Roijensingel, partner van
het eerste uur van Regio Zwolle United. De villa uit 1845 is een van de oudste bebouwingen
aan de historische singel. In het interieur van het pand is op het kantoor een levensgrote
afbeelding van PEC Zwolle Vrouwen te bewonderen. De hoofdbewoner van dit pand is
Eric Krabbe, directeur van Djopzz. Een echte Tukker, maar wel één met een blauw randje.

De N35

“Als wij een relatie of medewerker een stapje verder
hebben geholpen, dan ga ik na een dag werken met een
tevreden gevoel over de N35 richting Enschede naar
huis. Ik ben opgegroeid in de buurt van het Diekman
stadion (voormalig stadion van FC Twente, red.). Zelfs
voor de grootste PEC Zwolle-fan is het dan te begrijpen
dat ik naast PEC Zwolle warme gevoelens heb voor

“Was het eerst meehobbelen, nu doet de
club echt mee. Denk aan de bekerfinale, het
behalen van de kampioenspoule en het feit
dat het nu overgeheveld is vanuit de stichting naar de betaald voetbalorganisatie. Het
feit dat wij daar onze bijdrage aan hebben
mogen leveren doet ons goed!’’
Eric Krabbe

FC Twente. Als de beide clubs elkaar treffen, of het nou
de vrouwen of de mannen zijn, dan kruipt het bloed
waar het niet gaan kan; ik draag PEC Zwolle het hele
seizoen een warm hart toe, maar tijdens de wedstrijden
van FC Twente blijf ik dat jochie uit Enschede.’’

PEC Zwolle Vrouwen

Naast maatschappelijk partner was Djopzz ook jarenlang partner van het meisjes- en vrouwenvoetbal bij
PEC Zwolle. En in de seizoenen 2018-2019 en 20192020 hoofdsponsor van PEC Zwolle Vrouwen. Hierbij
legt Krabbe een link met zijn organisatie: “Laat ik eerlijk
zijn, natuurlijk speelde het mee dat dit betaalbaar was
voor Djopzz ten opzichte van het hoofdsponsorschap
bij de mannen, maar daarnaast kan ik ook een parallel
trekken met ons dagelijks werk. Vrouwenvoetbal is
namelijk een sport die nog relatief in de kinderschoenen
staat en volop de ruimte heeft om nog te groeien. En
daar geven wij graag onze steun aan.’’ Krabbe ziet ook
een serieuze ontwikkeling van het vrouwenvoetbal bij
PEC Zwolle:.

Domein pec zwolle vrouwen
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NABESCHOUWING
Eilt Staal
Algemeen manager

“Afgelopen seizoen stond in het teken van ons
tienjarig jubileum. Ons team verheugde zich op alle
jubileumactiviteiten. Het werd een periode die ons
altijd zal bijblijven, al is dit op een andere manier
dan we vooraf hoopten. De woorden uit het voorwoord van Evert Leideman dat het een bijzonder
seizoen was, kan ons team dan ook volledig
onderschrijven.

”Met blik op de toekomst, hebben we met onze partners gebouwd aan een nieuw plan voor Regio
Zwolle United voor de periode 2020-2024. Ik merk bij onze partners en collega’s veel energie om door
te bouwen aan de projecten van PEC Zwolle United, Regiobinding en ons nieuwe domein Vitaliteit.

Daar waar het erg jammer is dat het seizoen niet het
slotstuk kreeg wat het verdiende, hebben we met
elkaar toch ontzettend mooie activiteiten mogen
opzetten voor kinderen, jongeren, ouderen en veel
andere doelgroepen. En ondertussen werkten we
hard aan de toekomst van Regio Zwolle United, om
komende jaren van waarde te blijven voor Regio
Zwolle.’’

Ons nieuwe domein vitaliteit past volledig in de huidige tijdgeest. De crisis maakt ons bewust van de
onderlinge verbondenheid en de balans tussen maatschappij, economie en vitaliteit. Zoals in Regio
Zwolle vroeger de Hanze (handel) en moderne devotie (toewijding voor naasten) verbonden waren.
Regio Zwolle heeft unieke voorwaarden om op dit terrein een voorbeeldregio te zijn. Waarbij sport
met haar rijke verenigingsleven, zowel regionaal als lokaal, een verbindende factor kan zijn.

Sinds 2010 hebben we met PEC Zwolle United en Regiobinding tal van projecten opgezet om de
regionale maatschappelijke en economische binding te versterken. We blijven hierop voortbouwen,
zoals het versterken van de maatschappelijke projecten in de regio en het stimuleren van hechte
netwerken rondom regionale sectoren. Ook zetten wij ons in om Regio Zwolle steeds meer
landelijk zichtbaar te maken. Dit gaat hand-in-hand met de ambitie van Regio Zwolle als vierde
economische regio.

Om die reden verheugt onze organisatie zich op de verdere samenwerking met SportService
Zwolle. Samen met maatschappelijke organisaties kunnen we gericht bijdragen aan de vitaliteit
van inwoners in onze regio. Bijvoorbeeld door sport in te zetten voor sociale vraagstukken,
participatie, onderlinge verbinding en het stimuleren van beweging en gezonde voeding.”

nabeschouwing
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FINANCIEEL
2019-2020
Het boekjaar van Stichting Regio Zwolle United loopt van 1 juli tot en met 30 juni,
parallel aan de seizoenen van PEC Zwolle en de Eredivisie.
Het resultaat in seizoen 2019-2020 bedraagt negatief € 375.000 en ligt in lijn met het
resultaat van het voorgaande boekjaar/seizoen. De omzet is gedaald met €100.000
en de (loon-)kosten zijn met eenzelfde bedrag gedaald. De daling
van de omzet wordt veroorzaakt door lagere partnerbijdragen en lagere giften.
De daling van de (loon-)kosten komt met name door het afstoten van de activiteit
vrouwenvoetbal naar PEC Zwolle B.V. per 31 december 2019. In seizoen 2019-2020 is
besloten dat door de groei van het vrouwenvoetbal de activiteit niet meer past bij de
grondbeginselen van stichting Regio Zwolle United, waar het vrouwenvoetbal vanaf
de oprichting in 2014 werd ingezet als maatschappelijk middel. Het vrouwenvoetbal
is daarom per 1 januari 2020 overgeheveld naar PEC Zwolle B.V. (de BVO).
De omzet en kosten rondom het vrouwenvoetbal worden vanaf deze datum dan ook
niet langer verantwoord in stichting Regio Zwolle United maar in PEC Zwolle B.V.

RESULTAAT
(EUR x 1000)

4
410
33
25
15

Loonkosten
Doorbelaste loonkosten PEC Zwolle (SLA)
TOTAAL PERSONEELSKOSTEN

478
64

Verkoopkosten
Brandingkosten
Huisvestingskosten
Wedstrijd- en trainingskosten
Algemene kosten
TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN

RESULTAAT (BIJDRAGE /
VERGOEDING PEC ZWOLLE)

(EUR x 1000)

10
455
66
50
6

587

487
448
85

92
175
35
78
48

100
175
5
33
7

-374

-375
0
0
-375

Balans per
30 juni 2019
EUR | EUR

61

78

13
-

8

Liquide middelen

74
158

86
91

TOTAAL DEBETZIJDE

232

177

3

-

PASSIVA
Langlopende schulden
Overlopende passiva
428

320

0

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

Balans per
30 juni 2020
EUR | EUR

533

542

BEDRIJFSRESULTAAT (voor rente baten & lasten)
Bankrente en kosten
TOTAAL BANKRENTE EN KOSTEN

Jaarcijfers
2018 - 2019
EUR | EUR

Jaarcijfers
2019 - 2020
EUR | EUR

Recettes
Sponsoring
Subsidies en giften
Bijdrage KNVB
Overige baten
TOTAAL OMZET

BALANS

0

Kortlopende schulden
Crediteuren
Schuld aan PEC Zwolle B.V.
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen
Schulden en overlopende passiva

18
71

28
48

7
133

20
81
229

177

232

177

-374
TOTAAL CREDITZIJDE

Partners
Colofon
Tekst

Gea Luttels, Eilt Staal, Tomas Toma
Fotografie

Theo Smits, Martijn Kleingeerts, Henry Dijkman
Vormgeving

Advice creëert impact
Druk

Veldhuis Media

toonaangevend in eventtechniek
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#samenvoorgroei

Pec Zwolle is ZOVEEL meer dan voetbal

REgio zwolle united
www.peczwolleunited.nl
seizoen 2019-2020

