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CONVENANT MET 12 
UTRECHTSE GEMEENTEN

879.720 inwoners

FC UTRECHT SUPPORTERS
19.000 bezoekers per wedstrijd
11.500 seizoenskaarthouders

80 RAC-CLUBS
45.000 leden

FC UTRECHT
SOCIAL MEDIA

78.000 likes  

35.800 volgers

67.500 volgers

145.000+ mailadressen
500 BASISSCHOLEN
112.000 kinderen

FC UTRECHT  
BUSINESS CLUB

350 aangesloten bedrijven

BEREIK

PROVINCIEBEZOEKEN
NOVEMBER 2017

DECEMBER 2017

MAART 2018

LANCERING PLATFORM
‘OPRECHT UTRECHT’

SCHOLENBEZOEK MET  
DIGITAAL LESPAKKET 
 ‘FC UTRECHT LEERT’
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KERSTDINER VOOR 
100 EENZAME OUDEREN 

IN STADION GALGENWAARD

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.

https://www.facebook.com/FCUtrecht1970/
https://www.instagram.com/fc_utrecht/
https://twitter.com/fcutrecht


  

LANCERING DIGITAAL LESPAKKET
In samenwerking met partners Zorg van de Zaak 
en a.s.r. is in maart 2018 het Digitaal Lespakket ‘FC 
Utrecht Leert’ gelanceerd. Door de kracht van voetbal, 
onze spelers en de naam FC Utrecht in te zetten kun-
nen wij een belangrijke rol spelen met betrekking tot 
het informeren, inspireren en enthousiasmeren van de 
kinderen.

WKZ WEEK
In april 2018 bezocht FC Utrecht 
een week lang het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis. Voor de kinderen 
een onvergetelijke ervaring en heel 
even vergaten zij dat ze ziek waren. 

FANBUS
Het bezoeken van een wedstrijd van FC Utrecht moet voor iedereen 
toegankelijk zijn. Met de Fanbus geven we kinderen uit de provincie 
die leven onder de armoedegrens de mogelijkheid een wedstrijd van 
FC Utrecht in stadion Galgenwaard te bezoeken.

eSPORTS
FC Utrecht zet eSports in om supporters op te 
zoeken en om de band met de achterban verder te 
versterken. eSports dient daarbij als middel om de 
community verder uit te bouwen en supporters te 
bereiken, binden en betrekken.

Met het inzetten van selectiespelers blijft het bij de 
kinderen toch beter hangen.

– Meester Ruben, leerkracht Camminghaschool Bunnik

IN NEDERLAND LEVEN MEER 
DAN 420.000 KINDEREN IN 
ARMOEDE. 
IN UTRECHT KOMT DAT NEER 
OP RUIM 13% VAN ALLE 
KINDEREN.

JEUGD

WWW.FCUTRECHTLEERT.NL

Wat was het een topdag. Een strakke 
organisatie vanuit FC Utrecht en een hoop 
vrolijke gezichten. Wij zijn helemaal blij!

– Eno Middelham, begeleider Wijk bij Duurstede

Ik vond het leuk om mee te doen met 
FIFA in de Wijk, omdat ik nu leuke 
kinderen heb ontmoet.

– Deelnemer FIFA in de Wijk, 11 jaar

Ik vind het fantastisch dat ik hier in het stadion mag 
staan, wat FC Utrecht allemaal voor mij geregeld heeft 
en dat ik op het veld mocht vlaggen voor de wedstrijd FC 
Utrecht – ADO Den Haag.

– Mark Grotenhuis, genodigde uit WKZ
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< <  AANTAL LEDEN  JUNIOR TIGERS

JUNIOR TIGERS KIDSCLUB
Door de kinderen op een leuke en zinvolle manier te bereiken en 
hier de kracht van voetbal en FC Utrecht voor in te zetten, hopen 
we op meer toekomstige fans.
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FC UTRECHT ON TOUR CLINICS
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DE LANCERING VAN ONZE EIGEN  
FC UTRECHT eSPORTS KANALEN

FIFA 18 TOERNOOI MET 250 FC UTRECHT 
SUPPORTERS IN STADION GALGENWAARD 

FIFA 18 TOERNOOIEN GEORGANISEERD IN DE 
UTRECHTSE WIJKEN IN SAMENWERKING MET 
HET JONGERENWERK UTRECHT

eSPORTER DANNY HAZEBROEK ALS 32STE 
VAN DE WERELD GEPLAATST VOOR DE  
FUT WORLD CUP IN MANCHESTER

FC UTRECHT eSPORTS AANWEZIG GEDURENDE 
DE FC UTRECHT GEMEENTEWEKEN

HOOGTEPUNTEN FC UTRECHT eSPORTS 2017-2018

www.fcutrechtleert.nl


EDUCATIEF TRAJECT ‘ZIJ AAN ZIJ’: SUPPORTERS VAN 
FC UTRECHT BEZOEKEN ONDER BEGELEIDING VAN DE 
ANNE FRANK STICHTING HET JOODS MONUMENT.

WALKING FOOTBALL IN DE PROVINCIE
FC Utrecht stimuleert ouderen in de provincie om fysiek en sociaal 
in beweging te komen door middel van Walking Football. De spelers 
van het FC Utrecht OldStars team worden ingezet als rolmodellen 
in de regio door het geven van demonstraties en clinics. 

KERSTDINER
Op 19 december 2017 organiseerde FC Utrecht Maatschappelijk in 
Stadion Galgenwaard een Kerstdiner voor ruim 100 eenzame ouderen 
uit 12 gemeenten vanuit de provincie. Spelers, gemeenten, partners, 
de FC Utrecht OldStars en Marianne Weber bezorgden de ouderen 
een Kerstfeest om nooit te vergeten!

JONGERENWERKER IN  
HET STADION
In samenwerking met Stichting Jongerenwerk 
Utrecht gaat FC Utrecht de wijken in.  
Door contact te leggen met jongeren en het 
aanbieden van educatieve trajecten zorgt de 
jongerenwerker voor verbetering van de sfeer in 
en om het stadion.

OPRECHT UTRECHT
Op 7 november 2017 lanceerde FC Utrecht met 
spelers en staf van FC Utrecht het platform 
‘Oprecht Utrecht’. Dit is een platform waarbij 
Utrechters vanuit hun hart hulp bieden aan 
stads- en dorpsgenoten die het nodig hebben. 
Oprechte Utrechters helpen elkaar.

DE 34 DEELNEMERS VAN 
HET FC UTRECHT OLDSTARS 
TEAM ZIJN GELUKKIGER 
EN GEZAMENLIJK 85KG 
AFGEVALLEN.

IMPACTMETING  
WALKING FOOTBALL

FC Utrecht heeft dit seizoen een 
impactmeting gedaan in de regio 
naar de ervaringen van deelnemers 
met Walking Football. 

De belangrijkste resultaten hiervan 
zijn: 
• Door het spelen van Walking 

Football voelen deelnemers zich 
fitter;

• Door Walking Football zijn 
deelnemers sociaal meer 
betrokken;

• Walking Football zorgt voor 
een groter geluksgevoel en 
ontspanning.

OUDEREN

Ik ben alleen, maar het voelde of je hier met je 
hele familie bent.
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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!

– Deelnemer Walking Football JSV Nieuwegein

Wij vinden het als FC Utrecht OldStars belangrijk 
mensen te laten zien dat meedoen aan Walking 
Football kan bijdragen aan je gezondheid en het 
maken van nieuwe contacten. Weg van de bank 
thuis, naar buiten en voetballen!

– John van den Boogaard, FC Utrecht OldStar
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V Utrecht

Zeven dagen in de week bij je 
vrouw zitten, dan ga je stuk!

Het was super om mee 
te maken voor mijn 
neefje dat spelers van 
FC Utrecht er voor hem 
waren en met hem mee 
gingen naar de sport-
school, het heeft hem 
veel motivatie gegeven 
om te gaan sporten.

– Tante van Yolenny

WWW.OPRECHTUTRECHT.NL

SUPPORTERS
8 EDUCATIEVE  TRAJECTEN

21 SFEERACTIES 
DOOR SUPPORTERS

12 INDIVIDUELE 
BEGELEIDINGSTRAJECTEN

SUPPORTERSACTIVITEITEN

12 KLANKBORDAVONDEN
MET SUPPORTERS

VOETBALTOERNOOI VOOR EN 
DOOR SUPPORTERS

STRESSTEST VOOR SUPPORTERS 
I.S.M. ZORG VAN DE ZAAK

GESTART MET GASTVRIJ 
ONTVANGST UITVAK

TECHNISCHE AVOND

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1704511/fc-utrechtspelers-serveren-ouderen-kerstmaaltijd.html
www.oprechtutrecht.nl


GEMEENTEN
SAMENWERKING 
MET 12 GEMEENTEN
De gemeenteweek is een interactieve samenwerking tussen de 
gemeente en FC Utrecht. Tijdens deze week brengen we ontmoetingen 
tot stand, leggen we verbindingen en brengen inwoners in beweging. 
De week wordt samen feestelijk afgesloten tijdens een thuiswedstrijd 
van FC Utrecht.

PILOT GEMEENTEWEKEN:
HOUTEN 
VIANEN 
NIEUWEGEIN 
STICHTSE VECHT

HOUTEN

VIANEN

STICHTSE VECHT

BUNNIK

ZEIST

UTRECHT

IJSSELSTEIN

AMERSFOORT

WIJK BIJ DUURSTEDE

NIEUWEGEIN

WOERDEN

DE BILT

Het motiveert enorm om mee te doen met een 
activiteit als FC Utrecht erbij betrokken is. 
Door de naamsbekendheid van FC Utrecht toe te 
voegen aan doelen of activiteiten van de gemeente, 
kunnen we samen meer bereiken.

– Lars Veldboom, Gemeente Utrecht
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Ik draag deze ervaring voor altijd in mijn 
hart mee, de wereld was vanavond een 
stukje mooier.

– Bezoeker Charitybox

STADION



SCORE

PARTNERS BEDANKT!

85%

55%

PERCENTAGE SUPPORTERS DAT MAATSCHAPPELIJKE 
BETROKKENHEID BELANGRIJK VINDT

PERCENTAGE SUPPORTERS DAT OP DE HOOGTE IS VAN 
MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN VAN FC UTRECHT

DERDE PLAATS OP DE MAATSCHAPPELIJKE LADDER 
VAN ALLE BETAALDE VOETBALCLUBS IN NEDERLAND3

Jacques van Ek Consultancy

Dankzij het maatschappelijk partnerschap met 
FC Utrecht hebben we met het gerealiseerde 
digitale lesprogramma voor de bovenbouw van 
het basisonderwijs een mooie aanvulling op alle 
activiteiten, die door a.s.r. worden geïnitieerd om 
een bijdrage te leveren aan het verbeteren van 
financiële zelfredzaamheid. 

Marius Touwen, oprichter en grootaandeelhou-
der van Zorg van de Zaak: ‘De impact van FC 
Utrecht is voor ons onmiskenbaar. Natuurlijk 
doet de voetbalclub het meer dan naar behoren 
op het veld, maar ook daarbuiten toont de club 
ambitie. Met name de maatschappelijke impact 
van de voetbalclub op de omgeving laat zien dat 
de FC diepgeworteld zit in de randgemeenten en 
de provincie. Wij zijn trots om aan FC Utrecht 
verbonden te zijn en samen een wezenlijke bij-
drage te leveren aan een gezonder, vitaler en ge-
lukkiger Utrecht’.

Wij zijn trots om maatschappelijk partner van 
FC Utrecht te zijn omdat we als Yarden vereni-
ging ook erg maatschappelijk betrokken zijn. 
Daarnaast sluiten we ons graag aan bij verschil-
lende maatschappelijke doelen die FC Utrecht 
ondersteunt, met name initiatieven voor kinde-
ren en eenzame ouderen.

Samen met FC Utrecht zijn we in staat om men-
sen met koffie en sport een onvergetelijke dag te 
bezorgen en zo voor maatschappelijke verbin-
ding te zorgen in de regio. We zijn er als koffie-
brander dan ook trots op dat we een rol spelen in 
de levens van vele mensen.


