FC UTRECHT
BUSINESS BROCHURE
2019-2020

STADION GALGENWAARD

ZAKELIJK NETWERK
OP TOPNIVEAU IN
STADION GALGENWAARD
De ideale combinatie van
voetbalbeleving en een professioneel
netwerk vindt u bij FC Utrecht. Op dit
moment zijn er ruim 350 bedrijven
aangesloten bij FC Utrecht Business,
het zakelijk platform van de
club. Dankzij de magniﬁeke
hospitalityruimtes en het
geperfectioneerde culinaire aanbod
van onze partner Maison van den
Boer wordt u in Stadion Galgenwaard
ontvangen op topniveau.

Voor seizoen 2019-2020 zijn onze
concepten volledig afgestemd op de
vernieuwde hospitalityruimtes. In deze
brochure vindt u de verschillende
hospitalityconcepten uitgewerkt, zodat
u snel en makkelijk kan bekijken welk
concept het beste bij uw zakelijke
wensen en behoeften past.
Tevens zijn de mogelijkheden bij
FC Utrecht op drie andere gebieden
toegevoegd in deze brochure, te weten:
• Exposure in Stadion Galgenwaard
• FC Utrecht Maatschappelijk
• Galgenwaard Events

ROEMRUCHT STADION MET
EEN UNIEKE VOETBALSFEER

31 SKYBOXEN MET
HOOGSTE FIFA EN UEFA
VEILIGHEIDSSTANDAARDEN

THUISBASIS VOOR 23.750
SUPPORTERS MET EEN
ROOD-WIT HART

BUSINESS TRIBUNE MET
2200 LUXE
LEDEREN BUSINESS SEATS

RECENT VERNIEUWDE
HOSPITALITY-RUIMTES MET
SERVICE OP
HET ALLERHOOGSTE NIVEAU

BREED INZETBARE
MULTIFUNCTIONELE
RUIMTES VOOR EVENTS VAN
2 TOT 2500 PERSONEN

FC UTRECHT
BUSINESS CLUB

FC UTRECHT
BUSINESS EVENTS

Neemt u plaats in de
‘t Wed & Waard Lounge, de Business
Lounge, de Executive Lounge of één
van de (thematische) skyboxen in
Stadion Galgenwaard? Dan bent u
automatisch aangesloten bij de
FC Utrecht Business Club, het
bruisende zakelijk netwerk van de
Domstedelingen. Een lidmaatschap
bij de FC Utrecht Business Club levert
u als bedrijf de volgende voordelen op:

Lid zijn van FC Utrecht Business
is méér dan het bezoeken van
thuiswedstrijden van FC Utrecht.

•

•
•

•
•

Toetreding tot het grootste zakelijke
netwerk van midden-Nederland
met 350 aangesloten bedrijven
leder seizoen toegang tot
hoogwaardige Business Events
Een vast aanspreekpunt vanuit
FC Utrecht Business in de vorm van
een Accountmanager
Pro-actieve verbinding met andere
leden van FC Utrecht Business
Toegang tot de exclusieve
FC Utrecht Business App

Om de onderlinge verbondenheid te
vergroten worden er ieder seizoen
verschillende Business Events
georganiseerd, variërend van exclusief
tot laagdrempelig. Denk hierbij aan
hoogwaardige netwerkdiners op
bijzondere locaties, inspirerende
bedrijfsbezoeken of business borrels.

Daarnaast staan er ook actieve events
als een golfdag en Business Club
voetbalwedstrijden tegen andere
Eredivisieclubs op de agenda.
De events van FC Utrecht Business
worden altijd druk bezocht door de
leden van de Business Club.

WAAROM HOSPITALITY
BIJ FC UTRECHT?
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Eﬀectief middel om
uw interne en externe
businessdoelstellingen te
behalen

3

De passie voor sport in een
exclusieve omgeving verhoogt
de waarde van uw netwerk

Eﬀectiviteit van de hospitality
voor het bereiken van
businessdoelstellingen
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STERK

2
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72 % van de gasten genereert
business door zich aan te
sluiten bij het netwerk van
FC Utrecht

Invloed hospitality op business
netwerk
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Source: Nielsen Sports Hospitality market research

Een VIP-uitnodiging is meer
dan alleen maar
een ticket. Het is de toegang
tot de exclusieve
FC Utrecht Business Club

QUOTES LEDEN
FC UTRECHT BUSINESS
‘In onze skybox in Stadion
Galgenwaard ontvangen wij al vele
seizoenen onze zakelijke relaties. Ieder
jaar opnieuw blijkt dat het genieten
van topvoetbal in een inspirerend en
kolkend stadion, zakelijke belangen
op een natuurlijke en informele
wijze tot stand brengt, versterkt óf
vernieuwd. Onze langdurige relatie
met FC Utrecht is daarom een
perfecte aanvulling op onze zakelijke
activiteiten in de regio Utrecht.’
MARTIN VAN DER VALK,
EIGENAAR VAN DER VALK HOTELS
UTRECHT EN VIANEN

STERK
‘Door ons lidmaatschap bij FC Utrecht
Business hebben we een breed
netwerk opgebouwd wat ons versterkt.
Hiervan proﬁteren wij zowel zakelijk
als privé!’
HENK STAMHUIS,
ALGEMEEN DIRECTEUR
GROOTAANDEELHOUDER STAMHUIS

‘Via de FC Utrecht Business Club
hebben wij ook afgelopen seizoen
weer - op informele wijze – vele
nieuwe zakelijke contacten gelegd.
Tevens hebben wij ruim 500 van onze
zakelijke relaties uit kunnen nodigen
voor thuiswedstrijden van FC Utrecht,
waarbij zij stuk voor stuk onder
de indruk waren van de prachtige
hospitality-mogelijkheden in
Stadion Galgenwaard.’
MAURICE PAULUSMA,
HEAD OF SALES EXISTING BUSINESS
LE/CE BIJ T-MOBILE NEDERLAND

HOSPITALITY
CONCEPTEN
HOSPITALITY
CONCEPTEN

‘Een vol Stadion Galgenwaard, met
een uitverkochte Business Tribune en
een bruisende Business Club.
Daar droom ik van!’
FRANS VAN SEUMEREN,
GROOTAANDEELHOUDER FC UTRECHT
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SKYBOXEN
Uw eigen unieke bedrijfsbeleving
in een van de skyboxen op de
vierde of vijfde verdieping van
Stadion Galgenwaard. Hier host u

•
iedere thuiswedstrijd opnieuw uw
belangrijkste relaties en heeft u vanaf
uw eigen terras een iconisch zicht op
Stadion Galgenwaard en het veld.

•

Een skybox voor uw (eigen) bedrijf
met plaats voor 8 tot 24 personen
Naast toegang tot alle
thuiswedstrijden van FC Utrecht
in de Eredivisie heeft u ook toegang
tot de wedstrijden voor de KNVB
Beker (tot 1/8 ﬁnale) en wedstrijden
in de voorronde van Europese
clubcompetities
Seats gelegen direct buiten uw
eigen skybox
Skybox geheel te ontwerpen en
in te richten naar eigen wensen en
behoeften en in de stijl van uw
bedrijf
Afspraken over het culinaire
buﬀet en de drank in uw skybox

•

•

•
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dient u separaat te maken met
huiscateraar Maison van den Boer
Op werkdagen is uw skybox
beschikbaar voor zakelijke
doeleinden
Toegang tot minimaal tien
hoogwaardige zakelijke
evenementen
Naamsvermelding op sponsorbord
op derde verdieping Stadion
Galgenwaard
(Digitale) Logovermelding van uw
bedrijf aan de buitenkant van uw
skybox

1

3

2

4

THEMATISCHE
SKYBOXEN
Ongedwongen interactie op topniveau
vindt u in de luxe thematische
skyboxen op de vierde of vijfde
verdieping. Hier dient voetbal als
bindmiddel bij het netwerken met
branchegenoten. Iedere thematische
skybox heeft zijn eigen gastheer of
gastvrouw die van de aangesloten
bedrijven een hechte groep maakt,
waardoor u iedere wedstrijd opnieuw
met veel plezier naar Stadion
Galgenwaard komt.
•

Naast toegang tot alle
thuiswedstrijden van FC Utrecht in
de Eredivisie heeft u ook toegang
tot de wedstrijden voor de

•
•
•
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KNVB Beker (tot 1/8 ﬁnale)
Luxe seats gelegen direct buiten uw
thematische skybox
Een culinair hoogstaand buﬀet
Inclusief drank (Hollands
gedistilleerd en Bacardi)
Toegang tot minimaal tien
hoogwaardige zakelijke evenementen
van FC Utrecht Business per seizoen
Naamsvermelding op sponsorbord op
derde verdieping Stadion
Galgenwaard
Op werkdagen maakt u, in overleg
met de club, kosteloos
(na reservering) gebruik van de
thematische skybox voor
vergaderingen

1. Directors Lounge
In de Directors Lounge biedt
FC Utrecht bedrijven, kenniscentra én
overheidsinstanties uit de provincie
Utrecht de gelegenheid elkaar exclusief
en op directieniveau te ontmoeten.

3. Real Estate & Building Lounge
Regionale én nationale bedrijven uit
de vastgoedbranche treﬀen elkaar op
wedstrijddagen van FC Utrecht in hun
eigen thema-skybox: De Real Estate &
Building Lounge.

2. Oﬀshore Business Lounge
Voor bedrijven actief in de Oﬀshoresector heeft FC Utrecht Business een
skybox die perfect past: De Oﬀshore
Business Lounge.

4. Provincie Lounge
De nieuwste thema-skybox in Stadion
Galgenwaard is de Provincie Lounge.
Hier ontmoeten Maatschappelijk
Partners, bestuurders, ondernemers
en overheidsinstellingen elkaar
op wedstrijddagen en worden
maatschappelijke vraagstukken
behandeld.

•

EXECUTIVE LOUNGE
Een van de meest exclusieve
hospitalityvormen in Stadion
Galgenwaard: de Executive Lounge op
de derde verdieping. Hier wordt op
een wedstrijddag alles voor uw bedrijf
tot in de puntjes verzorgd en zijn de
hoogste hospitality standaarden van

toepassing. Door het hoogwaardige
karakter van de Executive Lounge
is deze hospitality-vorm uitermate
geschikt om uw belangrijkste
zakenrelaties of prospects uit te
nodigen.

•
•

•
•

Naast toegang tot alle
thuiswedstrijden van FC Utrecht in
de Eredivisie heeft u ook toegang
tot de wedstrijden voor de KNVB
Beker (tot 1/8 ﬁnale)
Luxe lederen seat op de
hoofdtribune
Luxueus uitgeserveerd driegangen
diner met bijpassende wijnen aan
een eigen tafel
Inclusief drank (Hollands
gedistilleerd en Bacardi)
Unieke voorontvangst op
regelmatige basis

•
•
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Gereseveerde tafel voor bedrijf in de
Executive Lounge
Toegang tot minimaal tien zakelijke
evenementen van FC Utrecht
Business per seizoen
Naamsvermelding op sponsorbord
op derde verdieping Stadion
Galgenwaard
Voorbeschouwing op de wedstrijd
door FC Utrecht Legend en deelname
aan Wedstrijdpool

•

BUSINESS LOUNGE
De ultieme hospitality ervaring in
Stadion Galgenwaard met
panoramisch uitzicht op het veld: De
Business Lounge op de derde
verdieping. De Business Lounge is de
ideale plaats voor ondernemers
om elkaar te ontmoeten en business
te doen.

U dineert met relaties of gasten aan
uw eigen gereserveerde tafel en neemt
vervolgens plaats op de Business
Tribune om van de wedstrijd te
genieten.

•
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Naast toegang tot alle
thuiswedstrijden van FC Utrecht in
de Eredivisie heeft u ook toegang
tot de wedstrijden voor de KNVB
Beker (tot 1/8 ﬁnale)
Luxe lederen seat op de
hoofdtribune
Culinair hoogstaand driegangen
buﬀet
Inclusief drank (Hollands
gedistilleerd en Bacardi)
Gereserveerde tafel voor bedrijf in
de Business Lounge

•

•

•

Toegang tot minimaal tien
hoogwaardige zakelijke
evenementen van FC Utrecht
Business per seizoen
Naamsvermelding op sponsorbord
op derde verdieping Stadion
Galgenwaard
Voorbeschouwing op de wedstrijd
door FC Utrecht Legend en deelname
aan wedstrijdpool

‘ T WED & WAARD LOUNGE
Het échte ‘Utregse’ gevoel:
de ’t Wed & Waard Lounge. Deze
sfeervol aangeklede zakelijke
ontmoetingsplek bevindt zich op
de tweede verdieping van Stadion
Galgenwaard. Door de warme

uitstraling van deze ruimte voelen
MKB’ers uit de regio Utrecht zich hier
bijzonder goed thuis. U kunt hier in
een ontspannen sfeer netwerken en
genieten van live-entertainment na
aﬂoop van wedstrijden.

•

•
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•

Naast toegang tot alle
thuiswedstrijden van FC Utrecht in
de Eredivisie heeft u ook toegang
tot de wedstrijden voor de KNVB
Beker (tot 1/8 ﬁnale)
Lederen seat op de hoofdtribune
Inclusief lichte maaltijd voor de
wedstrijd
Inclusief drank (Hollands
gedistilleerd en Bacardi)

•
•
•
•

Toegang tot minimaal acht
Business Events op jaarbasis
Naamsvermelding op sponsorbord
‘t Wed & Waard Lounge
Voorbeschouwing op de wedstrijd
en deelname aan wedstrijdpool
Live-entertainment na afloop van
de wedstrijden

YOUNG BUSINESS CLUB
De Young Business Club is dé plek
waar talentvolle ondernemers
tussen de 20 en 40 jaar én startende
ondernemers (ongeacht hun
leeftijd) samenkomen in hun
eigen skybox. Doordat de leden
van de Young Business Club een

gemeenschappelijke passie hebben
voor ondernemen is dit het
perfecte platform om het netwerk
te vergroten in een informele en
sportieve omgeving, waarbij
FC Utrecht de verbindende factor is.

•
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Naast toegang tot alle
thuiswedstrijden van FC Utrecht in
de Eredivisie heeft u ook toegang
tot de wedstrijden voor de KNVB
Beker (tot 1/8 ﬁnale)
Luxe seats gelegen direct buiten de
skybox
Een lichte maaltijd voor de
wedstrijd.
Inclusief drank (Hollands
gedistilleerd en Bacardi)

•
•
•

•
•

Toegang tot twee exclusieve events
van de Young Business Club per jaar
Toegang tot minimaal acht
Business Events op jaarbasis
Buiten wedstrijddagen om is de
skybox beschikbaar voor zakelijke
doeleinden
Logovermelding op sponsorbord
Young Business Club
Lidmaatschap FC Utrecht Business
Club

VOOR ELKE BEHOEFTE
EEN EIGEN HOSPITALITY
CONCEPT
1
3
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UW EIGEN SKYBOX
Vanaf € 28.800 (excl. BTW)
per skybox o.b.v.
8 personen

EXECUTIVE LOUNGE
€ 5.600 (excl. BTW)
per seat

‘T WED & WAARD LOUNGE
€ 2.550 (excl. BTW)
per seat

2
1
4
6

THEMATISCHE SKYBOX
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3
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5

6

Vanaf € 5.600 (excl. BTW)
per seat

BUSINESS LOUNGE
€ 4.600 (excl. BTW)
per seat

YOUNG BUSINESS CLUB
€ 2.550 (excl. BTW)
per seat

Per twee afgenomen seats ontvangt u één parkeerkaart
Source: Nielsen Sports Hospitality market research
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ZAALHUUR
PER WEDSTRIJD
Stadion Galgenwaard heeft
enkele prachtige zalen die per
thuiswedstrijd af te huren zijn
door bedrijven of verenigingen.
Hier kan een uniek event of een
ultieme wedstrijdervaring worden
georganiseerd voor groepen van
40 tot 200 personen. De zalen die
beschikbaar zijn voor verhuur per
wedstrijd zijn de Vredenburgzaal, de
Domzaal, de Doszaal en de Veloxzaal.
Vredenburgzaal
De oude bestuurskamer op de derde
etage van Stadion Galgenwaard is
omgetoverd tot een aparte ruimte
voor groepen voor 40 tot 90 personen.
Gasten worden in de Vredenburgzaal
ontvangen met uitzicht op het veld en
de catering kan geheel naar eigen wens
worden ingevuld, van zeer exclusief tot
laagdrempelig.

SPEELSCHEMA
FC UTRECHT

toegang tot maximaal 200 personen,
maar kunnen ook los afgenomen
worden door groepen vanaf 40 personen.

11 augustus

23 november

8 maart

25 augustus

1 december

14 maart

Mogelijkheden zaalhuur per wedstrijd:
• Luxe lederen seat op de
hoofdtribune
• Catering naar eigen wens (luxuees
buffet tot lichte maaltijd)
• Inclusief drank (Hollands
gedistilleerd en Bacardi)
• Mogelijkheden voor een
voorbeschouwing vanuit FC Utrecht
• Mogelijkheid om een wedstrijdpool
met een unieke FC Utrecht-prijs te
organiseren
• Parkeerkaarten af te nemen voor
de hele groep
• Toegang tot de ‘t Wed & Waard
Lounge, waar na afloop van de
wedstrijd live-entertainment is

14 september

22 december

4 april

29 september

24 januari

22 april

19 oktober

9 februari

10 mei

2 november

23 februari

Er zijn al mogelijkheden voor
De Domzaal, de Doszaal en de Veloxzaal bovenstaande concepten vanaf € 95,per persoon (ex. BTW). Alle Eredivisie
Op de tweede etage van Stadion
Galgenwaard zijn drie multifunctionele thuiswedstrijden van FC Utrecht vindt u
op de volgende pagina.
zalen beschikbaar voor de verhuur per
thuiswedstrijd. De Domzaal, de Doszaal
en de Veloxzaal bieden gezamenlijk

Speelkalender thuiswedstrijden
FC Utrecht speelt in het seizoen 20192020 zeventien thuiswedstrijden welke
onderstaand zijn terug te vinden.
Let op: dit speelschema is onder
voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Kijk voor het meest actuele speelschema
op www.fcutrecht.nl/team/programma

Losse wedstrijdkaarten
Heeft u interesse om Business Kaarten
of een zaal af te nemen voor één
thuiswedstrijd? Neem dan contact op
met business@fcutrecht.nl. Leden
van FC Utrecht Business hebben altijd
voorrang op de kaartverkoop en krijgen
bovendien korting op het afnemen van
losse Business Kaarten of zalen.

ON TV EXPOSURE BIJ
FC UTRECHT
ON TV Exposure
Miljoenen voetballiefhebbers in
Nederland volgen iedere week vol
spanning de verrichtingen van
de achttien Eredivisie-clubs. Alle
wedstrijden van FC Utrecht worden in
zijn geheel uitgezonden op FOX Sports,
in samenvatting bij NOS Studio Sport
en komen in vogelvlucht voorbij in
verscheidene voetbalpraatprogramma’s.
In Stadion Galgenwaard zijn meerdere
exposure-mogelijkheden beschikbaar
waarop bedrijven hun logo, merk en/of
bedrijfsboodschap onder de aandacht
van voetbalminnend Nederland kunnen
brengen.
Nielsen Sports, het grootste
marktonderzoeksbureau in de
sportwereld, verschaft alle bedrijven
met ON TV Exposure met cijfers over
zowel het bereik als de mediawaardes
van de uitingen. Deze service biedt FC
Utrecht kosteloos aan.
ON TV LED-Boarding
ON TV LED-Boarding biedt bedrijven de
mogelijkheid om een eigen opvallende

uiting te tonen op de LED-boarding
van Stadion Galgenwaard gedurende
wedstrijden van FC Utrecht. Deze uiting
is zichtbaar gedurende de verschillende
voetbaluitzendingen op televisie, maar
komt ook onder de aandacht van
de aanwezige supporters in Stadion
Galgenwaard.
Second Row Boarding
In Stadion Galgenwaard zijn meerdere
posities aanwezig waarop bedrijven
hun merknaam en/of logo op een
opvallende manier in beeld kunnen
brengen. Deze ‘vaste‘ uitingen zijn
gedurende de hele wedstrijd zichtbaar
op televisie, springen in het oog bij de
aanwezige supporters en blijven ook
buiten wedstrijddagen om hangen in
het stadion. Second Row Boarding hangt
onderaan de verschillende tribunes.

Overige mogelijkheden
Neem contact op met medewerkers van
Uiteraard zijn er meerdere
FC Utrecht Business om meer te weten
mogelijkheden om via exposure bij FC
te komen!
Utrecht onder de aandacht te komen bij
voetbalminnend Nederland.
De bekendste optie is shirtsponsoring,
maar er zijn ook andere opties om tijdens
wedstrijden in beeld te komen.

OFF TV EXPOSURE BIJ
FC UTRECHT
OFF TV Exposure
Bij elke thuiswedstrijd van FC Utrecht
weten gemiddeld bijna twintigduizend
FC Utrecht-supporters de weg naar
Stadion Galgenwaard te vinden.
Via verschillende OFF TV Exposuremogelijkheden kan met de supporters
in het stadion gecommuniceerd
worden. OFF TV Exposure wil
zeggen dat de uitingen naar alle
waarschijnlijkheid niet in beeld komen
bij voetbaluitzendingen op televisie.
OFF TV LED-Boarding
Voorafgaand aan de wedstrijden, in
de rust én na afloop van wedstrijden
bestaat ook de mogelijkheid om met
een uiting op de LED-boarding van
Stadion Galgenwaard te adverteren.
Een uitstekende mogelijkheid voor
zowel nationale als regionale bedrijven
om onder de aandacht te komen van de
FC Utrecht-supporters.
Vaste boarding
Er zijn meerdere ‘vaste‘ reclameborden
in Stadion Galgenwaard waar de tvcamera niet recht op gericht staat,

maar welke wel op grote zichtbaarheid
kunnen rekenen onder de aanwezige
supporters in het stadion. Denk hierbij
aan reclameborden op de tribunes en in
de stadiongrachten.
Videowall
Op twee immense ‘videowalls‘
zien supporters de herhalingen
van doelpunten, de tijd, wissels
en wedstrijdstatistieken. Ook
voor bedrijven is er plaats om op
de videowalls met hun logo of
bedrijfsboodschap de aandacht van de
supporters op zich gevestigd te weten.
Wedstrijd- of
Aanvoerdersbandsponsor
Als Wedstrijd- of Aanvoerderbandsponsor
van FC Utrecht claimt een bedrijf een
thuiswedstrijd van de Domstedelingen.
Bij beide sponsormogelijkheden
krijgt men Business Kaarten, wordt men
omgeroepen door de stadionspeaker
en komt men voorbij op de Videowall
en het Intern TV Circuit.
De Wedstrijdsponsor mag na afloop
van de wedstrijd mee het veld op om

de gesigneerde wedstrijdbal in ontvangst
te nemen uit handen van de
Man of the Match, terwijl de
Aanvoerdersband-sponsor de gesigneerde
aanvoerdersband krijgt uitgereikt uit
handen van een (oud-)speler van
FC Utrecht.

Overige mogelijkheden
Naast bovenstaande exposuremogelijkheden is er nog een breed scala
aan opties om onder de aandacht te
komen van een groot voetbalpubliek.
Medewerkers van FC Utrecht Business
vertellen u hier graag meer over.

FC UTRECHT
MAATSCHAPPELIJK
Vanuit onze overtuiging: hart voor
voetbal, hart voor de provincie en
hart voor elkaar wil FC Utrecht
de harten van onze supporters,
de stad en provincie veroveren.
Met al onze activiteiten – in het
stadion, op scholen, in de wijken en
bij verenigingen – bouwen wij aan
een FC Utrecht Community. Een
gemeenschap van mensen met een

gedeelde liefde voor het voetbal en
voor onze club, met de bereidheid
iets voor elkaar te doen.
Met FC Utrecht Maatschappelijk
raken we in het hart en willen we het
verschil maken bij inwoners van de
provincie Utrecht. Hierbij richten we
ons in de basis op drie doelgroepen:
jeugd, ouderen en supporters.

Jeugd
FANBUS
Iedere thuiswedstrijd van FC Utrecht
wordt de FC Utrecht spelersbus
omgetoverd tot fanbus voor kinderen
die leven onder de armoedegrens. In het
seizoen wonen honderden kinderen op
deze bijzondere manier een wedstrijd
bij van FC Utrecht. “Met de Fanbus geef
je veel kinderen die weinig hebben een
onvergetelijke voetbalmiddag, waarbij
de FC nog heel lang in hun hoofd blijft
hangen.” – Piet, vrijwilliger Fanbus.

vak. Zo blijft het bezoeken van
wedstrijden in Stadion Galgenwaard ook
voor deze doelgroep toegankelijk.
Quote: “Het publiek vond ik hier
geweldig, de entourage was ontzettend
sfeervol en we hebben ontzettend
genoten van de lieve vrijwilligers die ons
goed verzorgd hebben. Met alle anderen
om ons heen voelde het die dag als één
grote familie. Ik ben groot fan geworden
van FC Utrecht en volg de club sinds die
bewuste dag in het Ouderenvak op de
voet.” – Jan (83), bezoeker Ouderenvak.

Ouderen
FC UTRECHT OLDSTARS
Vanuit de kracht van de club heeft FC
Utrecht zich ten doel gesteld om
60+ers te stimuleren om (meer) te gaan
bewegen. Walking Football is daarbij
een ideale vorm. ‘Het sociale aspect is
voor mij echt de drijfveer om Walking
Football te spelen. Gezelligheid is zo
belangrijk, ik leer andere mensen
kennen, en daarnaast blijf ik ook lekker
in beweging!

Supporters
CHARITYBOX
De Charitybox wordt elke wedstrijd
door FC Utrecht ter beschikking gesteld
aan supporters die om uiteenlopende
redenen een steuntje in de rug kunnen
gebruiken.“Ik draag deze ervaring voor
altijd in mijn hart mee, de wereld was
vanavond een stukje mooier“.

OUDERENVAK
Bij elke thuiswedstrijd nodigen we
tientallen ouderen uit in ons Ouderen-

Unieke momenten creëren wij samen,
doet u mee? Neem gerust contact op
met de afdeling maatschappelijk en wij
gaan graag met u in gesprek!
www.fcutrecht.nl/maatschappelijk

GALGENWAARD EVENTS
Galgenwaard Events is een unieke
samenwerking tussen FC Utrecht en
Maison van den Boer; waarbij perfecte
service en kwaliteit met een vleugje
sportiviteit in een eigentijds karakter
verzekerd zijn. Ieder type evenement
kan in Stadion Galgenwaard
georganiseerd worden. Zowel zakelijk
als privé is de locatie uitermate
geschikt voor gezelschappen vanaf 2
personen tot circa 2.500 gasten.
Vanwege de vele en gevarieerde ruimtes
in het stadion en de mogelijkheid tot
gebruik van het buitenterrein, kunt u
ook voor grote events bij Galgenwaard
Events terecht. Tevens kan er in

nauwe samenwerking met FC Utrecht
aan sportieve programma’s invulling
gegeven worden.
Wie wil er nu geen unieke ervaring in
de kleedruimte of in een Skybox van
FC Utrecht. Sportbeleving in optima
forma!
Kijk op onze website
www.galgenwaardevents.nl voor een
impressie van onze zalen en mogelijke
arrangementen.
Voor leden van FC Utrecht Business
geldt bovendien standaard een korting
van 25% op de zaalhuur.

Te allen tijde kunt u contact met ons
opnemen:

WWW.GALGENWAARDEVENTS.NL

info@galgenwaardevents.nl
030 888 5770

Neem voor meer informatie contact op met FC Utrecht Business:
business@fcutrecht.nl
030 888 5500

Of ga voor gedetailleerdere informatie over de mogelijkheden bij
FC Utrecht Business naar
www.fcutrechtbusiness.nl

