Regio Zwolle United
Terugblik seizoen 2017-2018

Voorwoord
Het Eredivisieseizoen van Regio Zwolle United kende veel hoogtepunten. Het bestuur is dan ook trots op de prachtige resultaten
die zijn gerealiseerd door onze partners, vrijwilligers, supporters,
medewerkers en alle mensen die deelnemen aan onze activiteiten.
Voorbeelden van hoogtepunten waren de Week van de Vitaliteit, het
wedstrijdshirt van PEC Zwolle met het logo van de Regio Zwolle, het
Havendiner Regio Zwolle en de toernooien van Walking Football en
PEC kicks ASS met teams uit een groot aantal regionale gemeenten.
Het bestuur bedankt de partners van de ANBI-stichting: dankzij hun
betrokkenheid is onze organisatie in staat om de kracht van sport in
te zetten voor regionale sportieve, maatschappelijke en economische
ontwikkeling. En dit blijft nodig. Zo wees recent onderzoek uit dat
ouderen vereenzamen en kinderen steeds minder buiten bewegen.
Wij blijven ons daarom inzetten voor sportparticipatie en sociale
participatie met waardevolle projecten, clinics en voorlichting.
Deze terugblik geeft u een beeld van de activiteiten in seizoen
2017-2018. Wij danken u voor uw inzet, betrokkenheid en expertise!

Evert Leideman
Voorzitter Regio Zwolle United

Inhoud
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Over Regio Zwolle United

Over Regio Zwolle United
Regio Zwolle United is een stichting met ANBI-status (Algemeen
Nut Beogende Instelling) en is onlosmakelijk verbonden aan PEC
Zwolle. Wij zijn in het leven geroepen om sport te gebruiken als
onafhankelijke katalysator voor de ontwikkeling van de Regio
Zwolle. Qua strategische ligging, ondernemerschap, arbeidsethos en handelsmentaliteit heeft onze regio de potentie om op
allerlei terreinen duurzaam op het hoogste niveau te acteren.
De stichting staat symbool voor de regionale ambities en is als
geen ander in staat om mensen uit de regio samen te brengen
en te motiveren op sociaal-economisch en sportief gebied. Zij
biedt fans, sponsoren en partners een groot netwerkplatform
om hieraan mee te werken, vanuit onze thuishaven als sfeervolle
en veilige ontmoetingsplaats. Wij nemen het initiatief om waardevolle economische en maatschappelijke projecten samen met
anderen te realiseren en werken actief aan talentontwikkeling.
Wat gebeurde er in Eredivisieseizoen 2017-2018? Dit document
zet alles op een rijtje.
Organisatie
↗ Wie zitten in ons bestuur?

RZU Algemeen <

Inleiding
PEC Zwolle bouwt vanaf 2010 aan waardevolle sociaal economische
activiteiten. Uit intrinsieke motivatie sloegen vrijwilligers en sponsoren
van PEC Zwolle de handen ineen om de kracht van betaald voetbal te
gebruiken voor regionale, maatschappelijke en economische 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 de 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 2020 wordt de Regio Zwolle gekenmerkt door inwoners met
toewijding voor diegenen die bijvoorbeeld zorg, arbeid en onderwijs
nodig hebben. Het zijn mensen en organisaties die uit collectief belang
bijdragen aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling in de
regio. PEC Zwolle wil deze mensen samenbrengen, activeren en
faciliteren om hun ambities door middel van voetbal te verwezenlijken.

Om deze ambities te realiseren heeft PEC Zwolle een stichting in het
leven geroepen: Regio Zwolle United. Organisaties in de Regio Zwolle
kunnen in deze stichting participeren en investeren om de kracht van
voetbal en andere sporten te gebruiken als katalysator voor waardevolle sportieve, maatschappelijke en economische projecten. Met als
doel een krachtige en ondernemende Regio Zwolle, waarin iedereen
een steentje bijdraagt om de leefbaarheid en het collectieve welzijn te
versterken.
Missie
Samen met betrokken partners het kloppend hart zijn van
de Regio Zwolle op sociaal-economisch en sportief gebied.
Kernwaarden
PEC Zwolle
> Open
> Betrokken
> Inspirerend
> Ondernemend

Regio Zwolle United
> Verbindend
> Actief
> Faciliterend
> Onafhankelijk
> Samenwerkend

RZU Algemeen <

Terugblik 2017-2018
Algemeen

Week van de Vitaliteit

↗ BC Meppel doet donatie aan Regio Zwolle United

↗ Regio Zwolle landelijk gepromoot

↗ Regio Zwolle United sluit seizoen af met partnerbijeenkomst

↗ Week van de Vitaliteit op komst
↗ PEC Zwolle vat de koe bij de horens

Samenwerkingen

↗ Video: Terugblik op Week van de Vitaliteit

↗ Alliantie versterkt banden Hattem en Zwolle

↗ Campagnesite Week van de Vitaliteit

↗ Scania zet in op meer vrouwen in de techniek
↗ Gemeente Elburg en Regio Zwolle United gaan samenwerken
↗ Health Innovation Park tekent samenwerking
↗ Ondertekening DHL, Alumax Boats en Tempo Team

↗ Logistiek netwerk groeit met MDI Logistics en Compaen
↗ Partnership met H20 geformaliseerd
↗ Samenwerking met KPMG Nederland bekrachtigd

> Regio Zwolle United - uitgelicht

Regio Zwolle landelijk
gepromoot in de Week
van de Vitaliteit
Op 31 maart 2018 won PEC Zwolle met 2-0 van
Sparta Rotterdam. PEC Zwolle speelde deze
wedstrijd met een aangepast wedstrijdshirt: de
Regio Zwolle stond prominent voorop de borst. De
wedstrijd was het slotstuk van de Week van de
Vitaliteit.
Het shirt was - naast het logo - voorzien van de Regio
Zwolle-slogan ‘voor groei’. Zo werd regionaal en
landelijk de aandacht gevestigd op de groeipotentie
van de Regio Zwolle en haar (vitale) inwoners. De
slogan ‘voor groei’ was tevens een verwijzing naar de
Week van de Vitaliteit: om groei te realiseren zijn
vitale inwoners het belangrijkste kapitaal. Het
aangepaste wedstrijdshirt werd mogelijk gemaakt
door PEC Zwolle en hoofdsponsor Molecaten, in
samenwerking met Regio Zwolle en MarketingOost.
De wedstrijdshirts werden na de wedstrijd verkocht.

Met de opbrengst werd geld ingezameld voor
Intermezzo Zwolle (nazorgcentrum voor mensen met
kanker en hun naasten) en PEC Kicks ASS (voetbal
voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis)
van PEC Zwolle United en Stichting Empower.
Week van de Vitaliteit
De Week van de Vitaliteit werd voor de tweede keer
georganiseerd en stimuleert een vitale Regio Zwolle
met diverse activiteiten voor jong en oud. Met als
doel om bewegen, gezonde voeding en gezond leven
aan te moedigen, maar ook om verbinding tussen
mensen te stimuleren.
Voorbeelden van activiteiten zijn: een Walking
Football-toernooi met ouderen uit de Regio Zwolle,
een toernooi voor kinderen met ASS-stoornis en
themabijeenkomsten voor kinderen van basisscholen, inspiratiesessies door topsporten voor Playing

for Success en de PEC Zwolle Street League. Ook
worden diverse activiteiten georganiseerd voor
ondernemers als het fitnessontbijt en businessclubvoetbal. Het Health Innovation Park en het Agri &
Food Innovatiecluster Regio Zwolle organiseren een
bijeenkomst Gezonde Leefstijl. Verder wordt er een
speciaal voedingsboekje uitgegeven voor kinderen
met tips van regionale topsporters over gezonde
voeding.
De Week van de Vitaliteit is een initiatief van PEC
Zwolle en Regio Zwolle United en maatschappelijke
partners. Op het gebied van sport, voeding en
gezondheid werden meer dan 20 activiteiten
georganiseerd voor kinderen, scholieren, ouderen,
ondernemers, bestuurders en andere doelgroepen.
Daarmee zetten PEC Zwolle, Regio Zwolle United en
alle partners de kracht van sport in voor een Regio
Zwolle waarin iedereen kan meedoen en/of een

steentje kan bijdragen.
Voor de Week van de Vitaliteit werd een speciale
campagnepagina gebouwd in samenwerking met
Into The Source. De campagnepagina met meer
informatie en een overzicht van activiteiten is te
vinden op: www.peczwolle.nl/weekvandevitaliteit.
Doe mee in 2019!
In het eerste kwartaal van 2019 wordt de derde
editie van de Week van de Vitaliteit georganiseerd.
Wilt u meedoen met een activiteit? Neem dan
contact op via united@peczwolle.nl.

Domein 1 PEC Zwolle United

PEC Zwolle United <

Toelichting
Maatschappelijke betrokkenheid staat bij PEC Zwolle al jaren hoog
in het vaandel. In 2010 is PEC Zwolle United gestart door het bundelen
van allerlei maatschappelijke initiatieven. Zo worden mensen die een

steuntje in de rug nodig hebben iets extra’s geboden.
De projecten van PEC Zwolle United zijn ingedeeld in vier pijlers:
Pijler 1: Sportief Leren

Playing for Success

Pijler 2: Zorg & Welzijn

OldStars Walking Football

Pijler 3: Altijd in Beweging

Arbeidsparticipatie

Pijler 4: Sportiviteit en Respect

PEC Zwolle Street League

Overige projecten (die wij ondersteunen) zijn bijvoorbeeld:
Zilveren Kruis Goede Doelen Box, G-voetbal WRZV De Boog,
Kids United Sport Zwolle, Wavin 4-mijl voor kinderen,

PEC Kicks ASS, en het Regio Zwolle United-vak.

PEC Zwolle United <

Terugblik 2017-2018
Sportief Leren

Sportiviteit & Respect

↗ Thema-avond ‘Leven als een Prof’ met topsporters

↗ De bal rolt weer op de pleintjes

↗ Geslaagde sportmiddag Playing for Success

↗ Swolsche Panna Boys scoren met maatschappelijke actie
↗ PEC Zwolle Street League weer van start

Zorg & Welzijn
↗ Walking Football in opkomst

Overig

↗ Luid applaus voor G-voetballers WRZV De Boog

↗ Jan Willem en Rene juichen voor PEC Zwolle

↗ Enthousiaste gasten in Zilveren Kruis Goede Doelen Box

↗ PEC Zwolle spelers bij Sinterklaas op bezoek

↗ Trainen met spelers van PEC Zwolle

↗ Cheques goede doelen betaald parkeren Sligro

↗ Toernooi PEC kicks ASS groot succes

↗ Wouter Marinus verrast de heer Benjamins
↗ Er warmpjes bij zitten

Altijd in beweging
↗ Word jij ook renmaatje?

↗ Wavin en PEC Zwolle United werken samen bij Halve Marathon

PEC Zwolle Vrouwen – uitgelicht <

Nog net zo
fanatiek als
vroeger

Scania zet in op meer
Vrouwen in de
techniek

> PEC Zwolle United - uitgelicht
Sportcampus de Pelikaan vormde woensdag 28
maart met zo’n 60 voetballers het decor van het
eerste PEC Zwolle United Oldstars Walking Football
toernooi. Het door PEC Zwolle United georganiseerde toernooi was een van de vele activiteiten in
de Week van de Vitaliteit.
De deelnemers kwamen veelal uit de regio Zwolle.
PEC Zwolle en Vitesse ‘63 uit Koekange deden met
twee teams mee. Daarnaast waren IJVV uit Ijsselmuiden, Rohda Raalte, HZVV uit Hoogeveen en de
Old Stars uit Twenterand van de partij met één team.
Niet rennen
Na een gezamenlijke warming up door Steyn van Ark
(Jong PEC Zwolle) en Pascalle Tang (PEC Zwolle
Vrouwen) zijn de voetballers klaar om van start te
gaan met de poulewedstrijden. De eerste wedstrijd is

het nog wat onwennig op het kunstgras van Indoor
Soccer Zwolle, maar naarmate het toernooi vordert
raken de mannen steeds meer gewend. Er wordt
veel gescoord en de wedstrijden zijn vaak erg
spannend. Ondanks de leeftijd van 60 jaar en ouder
zijn de mannen erg fanatiek. Bij Walking Football is
rennen niet toegestaan, maar soms kan een klein
sprintje naar de bal toch niet onderdrukt worden. De
scheidsrechter moet geregeld ingrijpen.

Finale
Na de gezamenlijke lunch is het tijd voor de finales.
Dan voel je toch de spieren als je een tijdje stil hebt
gezeten. Dus even opwarmen voordat de strijd weer
los barst. Voor de finalewedstrijden zijn zelfs
echtgenotes, kinderen en kleinkinderen opgetrommeld om de teams aan te moedigen. Uiteindelijk

blijken de mannen uit Koekange vandaag duidelijk de
sterksten te zijn. Team 1 en team 2 van Vitesse ’63
staan tegenover elkaar in de finale; team 1 mag de
spreekwoordelijk eer in ontvangst nemen. En een
doos met lekkere Zwollenaartjes, die gelijk verorbert
worden.

Oldstars Walking Football in de regio Zwolle
Tijdens de lunch wordt er door Johan Annema,
projectmanager Oldstars Walking Football, namens
het Nationaal Ouderenfonds, en Arjan Jansen,
directeur Regio Zwolle United, een overeenkomst
ondertekend. Samen met de Ledenvereniging Icare
gaan zij zich inzetten om het Oldstars Walking
Football in de regio Zwolle verder te ontwikkelen,
door amateurverenigingen ondersteuning te bieden
bij het opzetten van een Oldstars Walking Football

team. Deze overeenkomst sluit mooi aan op de
initiatieven die al in gang zijn gezet door PEC Zwolle
United, SportService Zwolle en ouderenorganisatie
WijZ om in de verschillende Zwolse wijken ouderen
te interesseren voor Walking Football.

Interesse?
De wekelijkse training van het Oldstars Walking
Football team van PEC Zwolle vindt plaats op
Sportcampus de Pelikaan. Onder begeleiding van een
sportinstructeur wordt er elke woensdagmiddag van
14.30 tot 15.30 uur getraind. Belangstellenden zijn
van harte welkom om een keertje mee te doen en
sfeer te proeven. In de zomerperiode ligt het
programma stil, maar in september wordt er weer
fanatiek ‘gelopen met de bal’.

Domein 2 PEC Zwolle Vrouwen
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Toelichting
Sinds 2010 wordt er vrouwenvoetbal gespeeld bij PEC Zwolle. Het
vrouwenelftal komt uit in de hoogste competitie van Nederland en
is ondergebracht bij Regio Zwolle United.
PEC Zwolle Vrouwen is topsport met een betrokken voorbeeldfunctie
in de Regio Zwolle. Dit zorgt voor ontwikkeling van het regionale
vrouwenvoetbal en betrokkenheid van de speelsters bij de
maatschappelijke projecten.

PEC Zwolle Vrouwen speelt dit seizoen opnieuw met meer speelsters
uit de regio dan voorheen. De ambitie is om met deze (jeugd)spelers
een duurzame middenmoter te zijn op het hoogste niveau.De Jong PEC
Zwolle Vrouwen spelen in de Topklasse, het hoogste amateurniveau
van Nederland.
De thuiswedstrijden in de competitie worden gespeeld in het
MAC3PARK stadion, onder toenemende belangstelling. In het seizoen
2018-2019 bereikte PEC Zwolle Vrouwen de kampioenspoule. Deze
unieke prestatie zorgt ervoor dat dit de hoogste klassering is in de
geschiedenis van de PEC Zwolle Vrouwen.

Hoofdsponsor:

Tenuesponsor:

PEC Zwolle Vrouwen <

Terugblik 2017-2018
↗ Djopzz nieuwe hoofdsponsor PEC Zwolle Vrouwen
↗ Unicum voor PEC Zwolle Vrouwen: kampioenspoule bereikt
↗ Prachtig competitieslot voor PEC Zwolle Vrouwen
↗ Scania shirtsponsor PEC Zwolle Vrouwen
↗ Esmee de Graaf opgeroepen voor Oranje

↗ Cruciale uitzege op PSV Vrouwen
↗ PEC Zwolle Vrouwen verslaat kampioenskandidaat Twente
↗ Voetbalclinic in Vilsteren

↗ Vrouwen PEC Zwolle verzorgen clinic ASV Dronten

Algemeen
↗ WEURO zorgt voor boost meiden- en vrouwenvoetbal
↗ KNVB vernieuwt talentenprogramma meidenvoetbal

PEC Zwolle Vrouwen – uitgelicht <

Scania zet in op meer
Vrouwen in de
techniek
Een grotere mannenwereld dan Scania is bijna niet
te bedenken. Wie Scania zegt, zegt vrachtwagens.
En bij vrachtwagens denkt men toch al gauw aan
een stoere man met tatoeages die zijn tientonner
over de Europese wegen stuurt. Nicolien Vrielink is
hoofd communicatie bij Scania Production Zwolle.
De grootste en modernste assemblagefabriek van
Scania in de wereld. Vrouwen zijn daar tot nu toe in
de minderheid. ,,Maar de doelstelling is om daar
verandering in te brengen.”
Mannenwereld
,,Wij willen meer vrouwen in de techniek”, klinkt het
veelbelovend. ,,Op dit moment is ongeveer 10% van
de medewerkers bij Scania vrouw. Aan het eind van
het jaar willen we een procent hoger uitkomen en in
2020 willen we zelfs minimaal 13% vrouwen in de
organisatie hebben. Dat lijkt misschien niet heel veel
qua stijging, maar als je nagaat dat er bij ons bijna
2200 mensen werken, is dat wél een grote stap.

Denk hierbij aan monteurs, logistieke medewerkers,
lakspecialisten, engineers en productieplanners,
maar ook aan bijvoorbeeld inkopers en HR-adviseurs.
Verscheidenheid zorgt voor de beste resultaten op
de werkvloer. Daarom zoeken wij voortdurend naar
nieuwe medewerkers met allerlei achtergronden."
Met meerdere productie- en logistieke vestigingen is
Scania dan ook de grootste industriële werkgever in
de regio. Veel van die werknemers zijn PEC Zwollesupporter. ,,Inderdaad, die hebben we hier zeker”,
weet Vrielink. ,,Er werken bij Scania heel veel trouwe
Zwolle-fans. Hoeveel precies, dat weten we niet,
maar de kaarten voor wedstrijden die we hebben
vinden altijd gretig aftrek. We hebben namelijk een
aantal seizoenkaarten waarvoor men zich kan
inschrijven. Er zijn daarnaast ook veel werknemers
die zelf een seizoenkaart hebben.”

Teamsport
Scania en PEC Zwolle zijn inmiddels al jaren aan

elkaar gelinkt. Het van origine Zweedse bedrijf,
opgericht in 1891 in Malmö, is meer dan tien jaar
aan de club verbonden. Vrielink: ,,We zijn er even
tussenuit geweest, maar al met al zijn we de tien jaar
al gepasseerd. Bij Scania vinden we een gezonde
lifestyle belangrijk: voldoende beweging,
ontspanning en plezier staan bij ons hoog in het
vaandel. Zo zijn we de hoofdsponsor van de Scania
Zwolse Halve Marathon en steunen we de Zwolse
theaters Odeon en De Spiegel. Hiermee benadrukken
wij onze maatschappelijke betrokkenheid in de
regio." De link tussen een voetbalclub en een
vrachtwagenproducent lijkt misschien moeilijk te
leggen, maar Scania bewijst het tegendeel. ,,Kijk, het
is net als voetbal. Neem onze productielijn, dat is
pure teamsport. Het begint allemaal met het
bouwen van het frame, maar als er dan ergens een
kink in de kabel komt, stokt het hele proces. Als de
verdedigers en aanvallers hun werk doen, maar de
middenvelders niet, dan gaat het op het voetbalveld

ook niet goed. Dat is hier net zo. We hebben
iedereen binnen het bedrijf hard nodig."

PEC Zwolle Vrouwen
Terug naar het percentage vrouwelijke medewerkers
binnen Scania. Ook op sponsorgebied worden
komend seizoen de pijlen gericht op de vrouwen.
Scania gaat namelijk PEC Zwolle Vrouwen sponsoren.
,,Dat is een heel bewuste keuze geweest. In het
kader van diversiteit en meer vrouwen in de techniek
wilden we een statement maken. We zijn dan ook
ontzettend trots dat we vanaf het nieuwe seizoen als
rugsponsor op het shirt van PEC Zwolle Vrouwen te
zien zijn", besluit Vrielink.

Domein 3 Regiobinding
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Toelichting
Regiobinding werkt samen met strategische partners om de kracht

van PEC Zwolle in te zetten voor kansrijke sportieve, economische en
maatschappelijke 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 verankeren zich
hiermee duurzaam in de Regio Zwolle, met als doel om de (markt)potentie te benutten, die essentieel is om uit te groeien tot een sociaaleconomische topregio (Regio Zwolle) en duurzame en betrokken
speler in de Eredivisie (PEC Zwolle).
Regiobinding brengt mensen ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen samen op thema’s (pijlers) die regionaal relevant zijn,
zoals logistiek, kunststoffen, health, agrifood en energie.

Regiobinding <

Terugblik 2017-2018
Regiobijeenkomsten

Overig

↗ Kunststofderby van het Oosten

↗ Regio Zwolle Bar feestelijk geopend

↗ Energiebijeenkomst Regio Zwolle

↗ Attachées Nederlandse Ambassades op bezoek in Regio Zwolle

↗ Sfeervol Havendiner Regio Zwolle

↗ Elburg en Oldebroek in het stadion om de tafel over de Regio Zwolle

↗ Aan de slag met gezonde leefstijl

↗ Kick-off bijeenkomst TechniekPact in het MAC3PARK stadion

↗ Regio Zwolle op bezoek in Groningen

↗ Inspirerend collegebezoek Raalte aan PEC Zwolle United

↗ Innovatie verbindt regio’s Twente en Zwolle

Logistiek
Ondernemerskringen

↗ Zie Logistiek Netwerk

↗ Kennispoort-partners bezoeken wedstrijd
↗ Initiatieven ondernemerskringen in de spotlights

Talentontwikkeling

↗ Ondernemersclub Marslanden bezoekt PEC Zwolle Vrouwen

↗ Boeiende avond voor samenwerkende amateurverenigingen

↗ BC Meppel en BC Steenwijkerland ontmoeten elkaar in Zwolle

↗ Drontense jongerenwerkers en buurtsportcoaches bezoeken PEC Zwolle

↗ John van ‘t Schip en PEC Zwolle United te gast bij BC Meppel

↗ Dalfsen beloont veel sporten en bewegen
↗ Tweede editie van de Week van de Vitaliteit

> Regiobinding - uitgelicht

Regio Zwolle op
energiebezoek
in Groningen
Op 11 maart speelde PEC Zwolle de uitwedstrijd
tegen FC Groningen. Een delegatie uit de Regio
Zwolle bezocht de wedstrijd op uitnodiging van de
gemeente Groningen en de New Energy Coalition.
De deelnemers uit de Regio Zwolle kregen inzicht in
de wijze waarop (regio) Groningen vanuit één
coalitie samenwerkt aan de energietransitie.
De gasten werden welkom geheten door Diderik
Koolman (directeur economische zaken gemeente
Groningen) en Joost van Keulen (wethouder
gemeente Groningen). Joost van Keulen vertelde dat
de noodzaak voor de energietransitie nergens zo
wordt gevoeld als in Groningen vanwege de
aardbevingen door de gaswinning. Het is één van de
drijfveren om Groningen te ontwikkelen als hét
kenniscentrum op het gebied van energie. De
wethouder gaf aan dat de steden Groningen en
Zwolle goed vergelijkbaar zijn. Waarbij Groningen de
voordelen heeft van de Rijksuniversiteit en Zwolle de

voordelen heeft van de geografische en logistieke
ligging.

aan energietransitie door het verbinden van kennis
en netwerken.

Integrale agenda
Gertjan Lankhorst (directeur New Energy Coalition)
vertelde over de historie van Groningen als energieregio. Het startte met de winning van turf, de ontginning van de veenkoloniën en vervolgens de winning van het gas. Circa 10-15 jaar geleden werd het
bewustzijn sterker dat het gas opraakt: Groningen
wilde de kennis en bedrijvigheid voor de toekomst
veiligstellen en daarom zijn Energy Delta Institute,
Energy Valley en Energy Academy opgericht. In 2017
zijn deze organisaties gefuseerd naar de stichting
New Energy Coalition om te bevorderen dat vanuit
integraal en samenhangend perspectief naar energievraagstukken wordt gekeken: vanuit het onderwijs, de wetenschap, het bedrijfsleven, de techniek
en het maatschappelijke veld. Een voortdurende
groeiende coalitie werkt vanuit één agenda samen

Kansrijk
Als concreet voorbeeld werden de innovaties op het
gebied van waterstof uitgelicht. De afgelopen periode zijn diverse nieuwe initiatieven met waterstof
ontwikkeld, zoals een auto op waterstof en proeven
met energievoorziening voor woonwijken door
middel van waterstof. Een uitdaging blijft daarbij de
schaalbaarheid van nieuwe initiatieven. Daarom
wordt door Groningen getest met schaalvergroting
van soms nog relatief kleine initiatieven, zodat deze
in de toekomst mogelijkerwijs een grote impact op
de energietransitie kunnen hebben.
Uitnodiging
In het nieuwe regeerakkoord is een fonds voor
Groningen opgenomen. Dit biedt kansen om
Groningen verder te brengen als het kenniscentrum

voor energietransitie. De gastheren gaven aan de
kennis niet beperkt te willen houden tot Groningen
en nodigden de deelnemers uit de Regio Zwolle uit
om nogmaals op bezoek te komen en inzichten uit te
wisselen. Deze uitnodiging werd geaccepteerd en
rond de zomerperiode gaat een delegatie nogmaals
op bezoek in Groningen.
PEC Zwolle / Regio Zwolle United en haar partners
hebben sinds 2014 diverse energiebijeenkomsten
georganiseerd voorafgaand aan de wedstrijden
tussen PEC Zwolle en FC Groningen. Daarbij zijn de
gemeente Groningen en Energy Valley regelmatig
uitgenodigd om verbinding te houden met het
energie-cluster in Groningen. Dit was aanleiding voor
de gemeente Groningen om een tegenuitnodiging te
sturen.

Domein 4 Onderwijs
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Toelichting
PEC Zwolle en Regio Zwolle United werken met onderwijsinstellingen
actief aan talentontwikkeling. Samen worden projecten geïnitieerd om
ontwikkeling te stimuleren bij mensen van alle leeftijden. Ook worden
faciliteiten, stageplaatsen en het wederzijdse netwerk uitgewisseld.
Voorbeelden van projecten zijn:
> Playing for Success
> PEC Zwolle Street League
> HBO-minor ‘Sport, Bewegen en Vitaliteit‘
> Centre for Sports & Education
Kenniscirculatie is hierbij een toverwoord: sportorganisaties zijn
een platform voor ontmoeting, samenwerking en talentontwikkeling.
Een schakel voor afstemming van vraag en aanbod tussen onderwijs,
ondernemers en overheden. Onze partners maken volop gebruik van
de faciliteiten van PEC Zwolle om deze ambities te realiseren.
In ons droombeeld gaan in het (basis)onderwijs bewegen, gedrag en
leren hand-in-hand. Vanuit de wetenschap is namelijk aangetoond dat
motorische ontwikkeling onlosmakelijk is verbonden met cognitieve
en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Onderwijs <

Terugblik 2017-2018
↗ Studenten Windesheim krijgen college van Joost Broerse

↗ Sportklas RSG N.O.-Veluwe op bezoek bij PEC Zwolle
↗ Studenten Sportmanagement (CALO) te gast bij Regio Zwolle United
↗ Mickey van der Hart geeft gastcollege aan entree-klassen

↗ Finales schoolvoetbal vinden plaats in MAC3PARK stadion
↗ 60 HRM-studenten Windesheim in gesprek met Dirk Marcellis
↗ Windesheim FIFA-toernooi met eSporter PEC Zwolle
↗ Boek ontdekkend leren voetballen door Windesheim en PEC Zwolle
↗ Studenten Deltion krijgen kijkje in het trainersvak
↗ Basisschool De Werkschuit wint PEC Zwolle-prijs Deltion
↗ Persconferentie voor kinderen die spandoekwedstrijd wonnen

> Onderwijs - uitgelicht

Mickey van der Hart
verzorgt gastles
In november 2017 gaf Mickey van der Hart drie
gastlessen voor zogenaamde Entree-klassen op het
StartCollege, onderdeel van de Landstede Groep.
De jongeren die bij Entree onderwijs volgen zijn
vluchtelingen en vroegtijdige schoolverlaters
zonder startkwalificatie. Met het behalen van een
mbo Entree-diploma krijgen ze de mogelijkheid
door te stromen naar een vervolgopleiding en/of
op zoek te gaan naar een baan.
De gastles van de doelman stond in het teken van

het schoolproject Respect. De leerlingen mochten
allerlei vragen op Mickey afvuren, waarbij ze als
opdracht hadden meegekregen dat minstens twee
vragen over respect moesten gaan. Een aantal
leerlingen, met name uit de anderstaligen-klassen
hadden zich goed voorbereid en stelden veel vragen
over respect in relatie tot het voetbal. Zo vroegen
ze bijvoorbeeld hoe voetballers omgaan met
spreekkoren en met een opstootje op het veld. Van
der Hart vertelde dat er best wel eens iets gebeurd
tijdens de wedstrijd of op een training. ,,In het

heetst van de strijd heb je wel eens woorden met
iemand. Het belangrijkste is dat je het na afloop
uitpraat en elkaar gewoon weer de hand schudt. En
ook al ben je het misschien niet met elkaar eens,
laat de ander altijd in zijn waarde.”

Daarnaast mochten ze natuurlijk ook vragen stellen
over zijn leven als voetballer. Onder de leerlingen
waren genoeg voetballiefhebbers, dus werd hem
het hemd van het lijf gevraagd. Zo weten ze nu van
Van der Hart dat Edwin van der Sar zijn grote idool

was en dat dit nu David de Gea is. De sluitpost vond
het erg leuk om een bijdrage te leveren aan de
lessen over respect en gaf de leerlingen nog een
goede tip mee. ,,Als je een droom of doel hebt, ga
er dan voor. En geef nooit op, ook al zeggen
anderen dat het je toch niet gaat lukken. Dan is het
des te mooier als het toch lukt!"

Logistiek Netwerk

Regiobinding <

Toelichting
Het Logistiek Netwerk heeft de ambitie om de Regio Zwolle te

positioneren als logistiek knooppunt van het Noordoosten. Het
netwerk is een initiatief van Port of Zwolle, PEC Zwolle en Regio
Zwolle United en een groot aantal partners.

Organisaties worden geïnspireerd en kunnen netwerken over
thema’s als arbeid, economie en kennis o.a. rondom wedstrijden
van PEC Zwolle. De kracht van sport wordt gebruikt als ontmoetingsplaats en uithangbord om de Regio Zwolle te positioneren als
logistieke hotspot tussen de zeehavens en het achterland.
Dit kan bijvoorbeeld door de logistiek voor bedrijven te
optimaliseren, ladingen in de Regio Zwolle op elkaar af te stemmen,
krachten te bundelen ten behoeve van lobby, door kenniscirculatie
de juiste vakkrachten op te leiden en door evenementen, marketing
en promotie de zeehavens en het achterland te verbinden.

Regiobinding <

Terugblik
Ambities

Havendiner Regio Zwolle

> Regio Zwolle positioneren als logistiek knooppunt van het Noordoosten

↗ Sfeervol Havendiner Regio Zwolle

> Versterken gezamenlijke regionale logistieke agenda en samenwerking

↗ Bert Weever Havenondernemer van het Jaar

> Versterken (landelijke) zichtbaarheid Port of Zwolle en Regio Zwolle

↗ Video: Sfeervol Havendiner Regio Zwolle

> Versterken netwerk met zeehavens en stakeholders achterland

↗ Voorstellen Raad van Advies Port of Zwolle

> 7 bijeenkomsten o.a. over arbeid, economie en lobby

↗ Het Havendiner vanuit de catacombe

> Groei aantal partners: 40 aan het einde van seizoen 2018-2019
Overige nieuwsberichten

Georganiseerde bijeenkomsten 2017-2018

↗ Op excursie naar Duitsland

> Zaterdag 16 september 2017 - Netwerkborrel (Jaarprogramma)

↗ Minister Arie Slob bezoekt themabijeenkomst arbeid & logistiek

> Zaterdag 28 oktober 2017 - Netwerkborrel (Lobby)

↗ Scania zet in op meer vrouwen in de techniek

> Vrijdag 1 december 2017 - Themabijeenkomst (Arbeid)

↗ NT Multimodal Event in Port of Zwolle en MAC3PARK stadion

> Dinsdag 6 februari 2018 - Havendiner (Knooppunt Regio Zwolle)

↗ Bijeenkomst over Beter Benutten en Slimme Mobiliteit

> Zondag 18 maart 2018 - Netwerkborrel (Week van de Vitaliteit)

↗ Ondertekening DHL, Alumax Boats en Tempo Team

> Zaterdag 14 april 2018 - Themabijeenkomst (Beter Benutten)

↗ Logistiek netwerk groeit: ondertekening met MDI Logistics en Compaen

> Woensdag 30 mei 2018 – Seizoenafsluiting (Excursie naar Duitsland)

↗ Partnership met H20 geformaliseerd

> Logistiek Netwerk - uitgelicht

Sfeervol Havendiner
Regio Zwolle
Op dinsdag 6 februari 2018 werd het tweede
Havendiner Regio Zwolle georganiseerd. Het was
voor de 130 gasten een sfeervolle avond. Bert
Weever (Graansloot Kampen) werd uitgeroepen tot
havenondernemer van het jaar. Het jaarlijkse terugkerende evenement wordt georganiseerd door Port
of Zwolle, PEC Zwolle en Regio Zwolle United.
Logistiek knooppunt van het Noordoosten
Als onderwerp stond de kansrijke geografische ligging
van de Regio Zwolle centraal. Henk Jan Meijer
(burgemeester Zwolle en voorzitter Regio Zwolle)
opende de avond en verwelkomde de gasten. Bart
Kuipers (Haveneconoom Erasmus Universiteit Rotterdam), Roger de Groot (bestuurslid Bedrijvensociëteit
A37 en burgemeester De Wolden) en Peter Snijders
(burgemeester Hardenberg) schetsten de ontwikkelingen vanuit de zeehavens en het Europese
achterland en vertelden over de invloed hiervan op
de Regio Zwolle. De ligging van onze regio biedt volop
potentieel, maar ook uitdagingen. Organisaties
moeten blijven samenwerken aan bijvoorbeeld het

efficiënt vervoeren van goederen, oplossingen voor
personeelstekort op de arbeidsmarkt en lobby voor
de infrastructuur in de Regio Zwolle.
Ondernemer van het jaar
Tijdens het diner werd Bert Weever van Graansloot
Kampen uitgeroepen tot ‘Havenondernemer van het
Jaar 2017’. Bert Weever kreeg de award uitgereikt
door Bert Boerman (gedeputeerde Provincie
Overijssel) en René de Heer (Zwolse wethouder
economie namens de Regio Zwolle). Met deze
eervolle titel volgt hij Remko Germeraad (Alumax
Boats) op.
De jury ziet in Bert Weever een ambassadeur voor de
regio én voor de logistieke sector. Als directeureigenaar van Graansloot en aandeelhouder van de
IJssel Delta Terminal is hij een havenman pur sang. Hij
heeft het lef om te investeren en te innoveren. Hij
draagt Port of Zwolle een warm hart toe. Met zijn
bedrijven stimuleert hij het efficiënt en duurzaam
vervoeren van bulkgoederen en containers over

water en weg. Verder draagt Bert Weever bij aan de
lobby voor de verbreding en verdieping van de
Kornwerderzandsluis: een belangrijk punt voor de
economische ontwikkeling van Port of Zwolle en
Regio Zwolle.
Raad van Advies Port of Zwolle
Naast de bekendmaking van de Havenondernemer
van het Jaar, werd de Raad van Advies van Port of
Zwolle voorgesteld. Deze raad bestaat uit Tineke
Netelenbos (oud-minister van Verkeer en
Waterstaat), Koen Overtoom (CEO Port of
Amsterdam) en Bart Kuipers (Haveneconoom aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam). Netelenbos hield
tijdens de avond een korte toespraak. Aan het eind
werden de gasten nog verrast door een vlog van
Liana Engibarjan. Als schipper in de binnenvaart nam
zij speciaal voor deze avond een vlog op.
Logistiek Netwerk
Door het evenement rondom een wedstrijd van PEC
Zwolle te laten plaatsvinden, gebruiken PEC Zwolle,

Regio Zwolle United, Port of Zwolle en partners de
kracht van sport als ontmoetingsplaats en uithangbord om de schanierfunctie tussen de Regio Zwolle
en Noordoost-Europa te positioneren. Het Havendiner wordt ondersteund door het Logistiek Netwerk
Regio Zwolle. Het is een netwerk waarin logistiek
gerelateerde organisaties hun krachten bundelen.
Het doel is om de Regio Zwolle te positioneren als het
logistiek knooppunt van het Noordoosten. Tijdens het
havendiner bekrachtigden nieuwe partners MDI
Logistics, Compaen Bedrijfsadvies en Alumax Boats
hun aansluiting bij het Logistiek Netwerk.
Het informele evenement vond plaats in het
MAC3PARK stadion. Na afloop van het diner
bezochten de gasten dan ook de wedstrijd PEC Zwolle
- SC Heerenveen. Na de overwinning hadden zij tijdens een derde helft - volop de gelegenheid om te
netwerken.

Video’s <

Video’s 2017-2018

> Havendiner Regio Zwolle

> Jeugdjournaal over voetbaldroom

> Green Seats PECPOWER

> Politiekids in het Jeugdjournaal

> Sportmiddag Playing for Success

> Week van de Vitaliteit 2018

> College Windesheim bij PEC Zwolle

> Ontdekkend leren voetballen

Financieel 2017-2018
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(EUR x 1000)

Toelichting
De groei van partnerships en subsidies hebben gezorgd

voor een stijging van de omzet. De omzet steeg naar
696.000 euro in seizoen 2017-2018: 73.000 euro meer
dan in seizoen 2016-2017.

De personeelskosten zijn in seizoen 2017-2018 gestegen
naar 505.000, een stijging in vergelijk met 2016-2017 van
€ 40.000. Ook de bedrijfskosten zijn gestegen, met name
door stijging van de huisvestingskosten en de wedstrijd- en
trainingskosten.
Het resultaat ligt in lijn met het resultaat van 2016-2017. Voor
het aankomende seizoen (2018-2019) verwacht stichting Regio
Zwolle United een stijging van de omzet en verbetering van het

Recettes
Sponsoring
Subsidies en giften
Bijdrage KNVB
Overige baten
TOTAAL OMZET

4
417
148
50
77

Loonkosten
Doorbelaste loonkosten PEC Zwolle (SLA)
TOTAAL PERSONEELSKOSTEN

420
85

Verkoopkosten
Brandingkosten
Huisvestingskosten
Wedstrijd- en trainingskosten
Algemene kosten
TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN

97
175
31
65
31

3
404
103
50
63
623

696
390
85

475

505

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

Jaarcijfers
2016 - 2017
EUR | EUR

Jaarcijfers
2017 - 2018
EUR | EUR

94
175
3
50
25
399

347

-208

-199
0

0
0

0

-208

-199

resultaat.
RESULTAAT (BIJDRAGE PEC ZWOLLE)

Contact <

Heeft u vragen?
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer
informatie ontvangen of heeft u vragen? Via
onderstaande gegevens kunt u contact met
ons opnemen. Wij staan u graag te woord.
Contactgegevens
E regiozwolleunited@peczwolle.nl
T 038 453 49 48
Bezoekadres
MAC3PARK stadion
Stadionplein 1
8025 CP Zwolle
Postadres
Stichting Regio Zwolle United
Postbus 402
8000 AK Zwolle

Bestuur Regio Zwolle United
Evert Leideman (voorzitter)
Janco Cnossen
Rob van Kessel
Klaas Feenstra
Adriaan Visser
Arjan Jansen (directeur)

