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Betreft: Verandering stadionnaam
Geachte heer Visser en heer Broerse,
Als supportersgroepen signaleren we een verandering bij onze voetbalclub waar wij niet tevreden
over zijn. Er vinden wijzigingen plaats in de cultuur van de club en deze wijzigingen worden vanaf uw
positie als manager met een top-down benadering richting de supporters medegedeeld. De
afgelopen jaren hebben er al vele veranderingen plaatsgevonden. Deze veranderingen zijn begonnen
nadat het oude stadion ‘het Oosterenk’ tegen de vlakte ging. Er werd een nieuw stadion gebouwd,
een stadion waarin gekozen is voor efficiëntie, beton en kantoren, in plaats van wedstrijdbeleving en
voetbalcultuur. Daarna kwam de keuze voor kunstgras, ook hier hadden we weinig tegen in te
brengen. Er gaat nu echter weer een nieuwe verandering plaatsvinden, waar wij tegen in actie
komen. Genoeg is genoeg. De reden van deze brief moge duidelijk zijn: de verkoop van de
stadionnaam. Dit is een reden voor de supportsgroepen om de handen ineen te slaan. Wij willen dan
ook een tegengeluid laten horen bij deze keuze.
Voetbalcultuur is het belangrijkste facet voor ons om naar PEC Zwolle te gaan. In den lande is er een
tendens zichtbaar waar bestuurders meegaan in het moderniseren van het voetbal. Als gevolg
hiervan zie je stadionnamen zoals: het Kyocera stadion, het AFAS stadion en het Mitsubishi Forklift
stadion (tegenwoordig het Yanmar stadion). Tevens vindt bij deze manier van moderniseren een
ander verwachtingspatroon plaats van supporters. Deze worden geacht stil te zitten op hun stoel en
met klappertjes te zwaaien. Dit is iets waar wij ten diepste tegen ageren.
U moet weten dat er in de maatschappij een transitie aan het plaatsvinden is. Er is niet meer zoiets
als verticale sturing, maar horizontale sturing. Bestuurders en supporters behoren op dezelfde lijn te
zitten en elkaar als waardige actoren te behandelen. Wij vinden dan ook dat keuzes die te maken
hebben met de voetbalcultuur, te allen tijde aan supporters voorgelegd moeten worden. Zonder
supporters is er geen PEC Zwolle, laten we dat niet vergeten!
Als laatste mag de voetbalcultuur nooit kapot gaan aan financiën. Als voorbeeld: AZ, Vitesse & ADO
Den Haag, clubs die zijn verkocht aan (buitenlandse) investeerders en die hun voetbalcultuur hebben
verloren. Wij zijn ook van mening dat PEC financieel mag groeien, maar dit weegt niet af tegen de
culturele belangen. Daarnaast moeten we ons samen verenigen, we hebben allemaal hetzelfde
belang namelijk “PEC Zwolle”. Hier kan veel meer gebruik worden gemaakt van de krachten van
supporters en misschien kunnen we op deze wijze dan ook een oplossing vinden voor dit probleem.
Wij willen u dan ook vragen om met ons in gesprek te gaan en het tekenen van de overeenkomst met
MAC3PARK uit te stellen tot na dit gesprek.
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