Jaarverslag Stichting FC Utrecht Continuïteit 2018
De doelstelling van de stichting is het bewaken van de identiteit en continuïteit van FC Utrecht BV.
Daartoe beheert de stichting alle aandelen B (thans ca 0,9 % van alle aandelen van de vennootschap).Aan
dit zogenaamde “golden share” zijn speciale bevoegdheden toegekend. Zo dienen de specifieke kenmerken
van het thuisshirt met de diagonaal te worden bewaakt en heeft de stichting een goedkeuringsrecht bij
een eventuele wijziging van de speellocatie en het beleid op het terrein van de jeugdopleiding. Daarnaast
vervult de stichting een belangrijke rol bij het formuleren van het maatschappelijk beleid van de club en
heeft zij een adviesrecht bij een eventuele overdracht van aandelen van de vennootschap.
De stichting heeft geen eigen middelen. Voorzover sprake is van kosten, worden die door de club vergoed.
De enige activa van de stichting zijn de aandelen B van FC Utrecht BV.
Het uit 3 leden bestaande bestuur kwam in 2018 5x bijeen, waarvan 3x voorafgaande aan een
aandeelhoudersvergadering. Daarnaast is er regelmatig contact met de grootaandeelhouder, de directie
en met de voorzitter van de Raad van Commissarissen, in het verslagjaar tevens gedelegeerd commissaris.
Per 24 aug.2017werd Jacques van Ek, oud-presidentcommissaris, benoemd als lid van het bestuur van de
stichting. Per 1 januari 2019 is hij Steven de Waal opgevolgd als voorzitter. De Waal nam na 12 jaar afscheid
van deze bestuursfunctie.De stichting en de club zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn inbreng
gedurende vele jaren. In het bijzonder is hem dank verschuldigd voor de gevoerde onderhandelingen met
Frans van Seumeren Holding, waarmee de continuïteit van de club voor een langere periode werd
gegarandeerd.
Per 1 januari 2019 werd Richard Kraan, tot voor kort lid van de Maatschappelijke Advies Raad van de club,
benoemd als 3e lid van het Bestuur.
Teun den Hertog ,voorzitter van de supportersvereniging, werd per 18 november 2016 herbenoemd als lid
van het bestuur. Hij vertegenwoordigt daarin de drie geledingen van de club.
In januari 2019 is een nieuw Rooster van Aftreden opgesteld, dat als volgt luidt:
Teun den Hertog 18 nov 2020
Jacques van Ek 1 okt 2021
Richard Kraan 1 januari 2023
Belangrijke aandachtspunten in het verslagjaar waren: de bedrijfsresultaten, het nieuwe ratingsysteem,
het maatschappelijk beleid, en de verdere participatie van de STAK, waarin certificaten van aandelen van
de club zijn geplaatst. Tevens werd instemming verleend aan de benoeming van een nieuwe commissaris
en een nieuwe financieel en operationeel directeur.
Een speciale bijeenkomst was gewijd aan het nieuwe thuistenue met de kenmerkende diagonaal,
waaraan de stichting goedkeuring dient te geven.
In het nieuwe jaar zal in het bijzonder aan de invulling van het nieuwe KNVB-ratingsysteem aandacht
worden gegeven en daarmee aan een reële begroting, aan de financiële resultaten en de solvabiliteit van
de club. Dit naast de samenstelling van de Raad van Commissarissen, waarvan de meerderheid een
onafhankelijke positie dient te hebben.
Het Bestuur,
Jacques van Ek, voorzitter
Teun den Hertog
Richard Kraan

