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Zwolle, 16 november 2022 

VDK tekent partnerschap met Golfclub Zwolle 

 
Vanaf heden is VDK Groep officieel partner van Golfclub Zwolle. Met dit partnerschap heeft 
Golfclub Zwolle een belangrijke partij toegevoegd die golfclub ondersteunt in de 
ontwikkeling van de club en haar faciliteiten. Als onderdeel van het partnerschap zal  VDK 
prominent zichtbaar zijn op de driving range van Golfclub Zwolle met o.a. het logo van 
VDK Groep op 21000 driving range ballen. Daarnaast denkt VDK Groep, samen met de 
andere partners mee in de doorontwikkeling en professionalisering van de golfclub. 
 
Filosofie 
Frans van der Kolk (algemeen directeur VDK Groep) licht toe, “Als VDK Groep zijn we 
landelijk actief, maar zijn we ook betrokken bij gave opdrachten om de hoek. Met ons 
hoofdkantoor in Zwolle willen we een hechte band houden met de regio Zwolle. De 
ontwikkeling die Golfclub Zwolle doormaakt spreekt ons enorm aan en daarin zien we veel 
terug van de filosofie die wij als VDK hebben; korte lijnen, de klant centraal en focus op 
de verbinding en plezier. Daarnaast is Golfclub Zwolle goed bezig met het thema 
duurzaamheid; wij denken daar graag in mee en daar past ook een duurzame relatie bij.” 
 
Expertise  
Golfclub Zwolle is zeer verheugd met de VDK Groep als partner. Jelle Paauw (directeur 
Golfclub Zwolle) zette namens Golfclub Zwolle de handtekening onder de overeenkomst. 
“We zijn erg trots dat we ook VDK Groep als partner mogen presenteren en dat we gebruik 
mogen maken van de kennis en expertise waarover de VDK Groep beschikt. Een 
partnerschap is voor ons veel meer dan een aantal sponsoruitingen in ruil voor een 
financiële bijdrage. Met onze partners zijn we altijd op zoek naar wederkerigheid en de 
bijdrage in kennis die een partner kan inbrengen. Zo kan VDK Groep voor ons een 
waardevolle bijdrage leveren in innovaties op het gebied van verduurzaming. We zijn 
reeds GEO gecertificeerd (hoogwaardig duurzaamheidscertificaat voor duurzaamheid van 
golfbanen) en zien het als onze plicht om hierin voorop te blijven lopen.  De VDK Groep is 
voor ons een waardevolle aanvulling als sparringpartner als het gaat over de verdere 
ontwikkeling van Golfclub Zwolle.” aldus Paauw. Met VDK Groep komt het aantal 
strategische businesspartners op zes: na Arcus IT, ING Private Banking, Kroese Wevers en 
Arslan & partners advocaten en Jansen Vastgoed.  
 
Over Golfclub Zwolle 
Golfclub Zwolle bestaat sinds 1985 en is gelegen naast de Wythmenerplas. Op het terrein 
van circa 75 hectare bevindt zich een 18 holes baan en volwaardige trainingsfaciliteiten. 
Behalve het dagelijks faciliteren van golf voor (inmiddels 1200) leden en bezoekers, heeft 
het clubhuis van Golfclub Zwolle een metamorfose ondergaan en is thuisbasis geworden 
van Brasserie de Afslag. Een open en voor iedereen toegankelijke horecagelegenheid voor 
terrasbezoek, lunch, diner en (zakelijke) bijeenkomsten in combinatie met een 
golfarrangement. Veel golfers uit de regio Zwolle hebben de weg (weer) gevonden naar 
de golfclub; de club heeft circa 500 nieuwe leden verwelkomd de afgelopen jaren.  
 
 
 
 



 
Over VDK Groep 
VDK Groep heeft een unieke filosofie waarbij de klant centraal staat, de bedrijven 
zelfstandig binnen de VDK Groep opereren en waarmee alle specialisme op 
installatietechniek in de organisatie aanwezig is. Een totaalconcept waarbij de klant één 
aanspreekpunt heeft en alle werkzaamheden door eigen mensen gerealiseerd worden. 
VDK Groep is actief door heel Nederland en heeft meer dan 65 bedrijven en 3200 
werknemers en werkt voor meer dan meer dan 8000 zakelijke klanten. Omdat VDK Groep 
alle disciplines onder één dak heeft en zij altijd met eigen mensen werken is het turn key 
opleveren van projecten bij VDK Groep in vertrouwde handen. 
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