
JAARVERSLAG STICHTING FC UTRECHT CONTINUITEIT SEIZOEN 2018/19 
 
 
De doelstelling van de Stichting is het bewaken van de continuïteit en identiteit van de 
Betaald Voetbal Organisatie FC Utrecht BV. Daartoe beheert de stichting de aandelen B. 
Aan dit zogenaamde “golden share” zijn speciale bevoegdheden toegekend. Zo dienen de 
specifieke kenmerken van het thuisshirt met de karakteristieke diagonaal te worden 
bewaakt en heeft de stichting een goedkeuringsrecht bij een eventuele wijziging van de 
speellokatie 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. 
Voor zover sprake is van gemaakte 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 het seizoen 2018/19 4x bijeen, waarvan 2x 
voorafgaande aan een aandeelhoudersvergadering. Daarnaast is er regelmatig contact 
met de grootaandeelhouder, de directie en met de voorzitters van het auditcommittee 
resp.de Raad van Commissarissen. 
 
Per 1januari 2019 is Steven de Waal als voorzitter van het bestuur opgevolgd door 
Jacques van Ek, oud-presidentcommissaris van de club. De Waal nam na 12 jaar afscheid 
van deze bestuursfunktie. De stichting en de club zijn hem veel dank verschuldigd voor 
zijn inbreng gedurende vele jaren. 
Eveneens per 1 januari 2019 werd Richard Kraan, tot kort daarvoor lid van de 
Maatschappelijk Advies Raad van de club, benoemd als 3e lid van het Bestuur. Dat 
bestaat sindsdien uit: 
Jacques van Ek, voorzitter 
Teun den Hertog, lid op voordracht van de 3 geledingen van de club, 
Richard Kraan, lid. 
 
Belangrijke aandachtspunten in de verslagperiode waren naast de financiële resultaten, 
de invoering van het nieuwe ratingsysteem van de KNVB en de consequenties daarvan, 
de verdere participatie van de STAK, waarin certificaten van aandelen van de 
vennootschap zijn geplaatst. 
Instemming werd verleend aan de benoeming van een nieuwe presidentcommissaris en 
de benoeming van Thijs van Es tot algemeen directeur. 
Een speciale bijenkomst werd gewijd aan het thuistenue voor het seizoen 2019/20 met 
de kenmerkende diagonaal. Voor het komende seizoen (2020/2021) zal er met 
instemming van de stichting een speciaal jubileumshirt worden vervaardigd. FC Utrecht 
bestaat dan 50 jaar. 
 
In de verslagperiode werd snel duidelijk, dat FC Utrecht niet aan de eisen van het 
nieuwe ratingsysteem van de KNVB om in de ‘gezonde’ ratingklasse te worden 
ingedeeld, Met name de negatieve eigenvermogenspositie, de solvabiliteit en de 
aanhoudende exploitatieverliezen, baren zorgen. 



Reglementair is de club dan verplicht een plan van aanpak op te stellen om de 
noodzakelijke verbeteringen te doen realiseren. 
In het afgelopen jaar heeft FC Utrecht daartoe een nieuwe investerings-en groeistrategie 
ontwikkeld, w.o. de uitgifte van nieuwe aandelen en daarmee versterking van de eigen 
vermogenspositie van de vennootschap. 
Het bestuur van de stichting heeft de afgelopen tijd meermalen overleg gevoerd met de 
clubleiding en steunt de plannen, die begin 2020 hun beslag moeten krijgen, van harte. 
 
Februari  2020, 
Het bestuur, 
Jacques van Ek, voorzitter, 
Teun den Hertog, 
Richard Kraan. 


