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Aan: FC Utrecht

Onderwerp: Bedankt

Goedemorgen FC Utrecht vanuit het hart,

Gisteravond was ik bij jullie te gast in de skybox. De hele avond heb ik genoten en daar wil 
ik jullie voor bedanken! 
Deze avond vergeet ik nooit meer.

Toen ik ziek werd kreeg ik een fi lmpje van mijn favoriete speler Joris van Overeem. 
Dit fi lmpje gaf mij weer energie om door te gaan met de behandelingen. Zouden jullie hem daar 
nog een keer voor willen bedanken? Ik wil hem laten weten dat hij mij echt door deze periode 
heen heeft geholpen. Ik ben hem en de club hier heel erg dankbaar voor. 

Super dat jullie dit voor supporters doen, het was een geweldige avond! FC Utrecht is oprecht, 
vanuit het hart en veel meer dan een voetbalclub!

Groetjes 



De Charitybox is zonder twijfel één 
van de mooiste skyboxen in Stadion 
Galgenwaard. Deze skybox is 
speciaal ingericht om mensen, met 
een bijzonder verhaal of verzoek, een 
steuntje in de rug te bieden. Meestal 
gaat het hierbij om supporters met 
een ernstige ziekte, laatste wens of 
supporters die om wat voor reden dan 
ook geen plaats kunnen nemen op de 
reguliere publiekstribune. Met dank 
aan de gastheren/gastvrouw, is deze 
Charitybox al jaren een uniek plekje in 
Stadion Galgenwaard.

CHARITYBOX

180
bezoekers

9.5
Gemiddelde

beoordling



Het Zij aan Zij-project van FC Utrecht 
is in het leven geroepen met als 
doel om bewustwording te creëren 
over verschillende invloeden in 
en rondom Stadion Galgenwaard. 
Met het Zij aan Zij-project wordt 
bewustwording gecreëerd over 
onder meer verschillende religieuze 
achtergronden, geaardheid, 
respect en validiteit. Het project 
is opgezet in samenwerking met 
JoU Jongerenwerk, de Anne Frank 
Stichting, Stichting Vredeseducatie en 
de Bond tegen Vloeken. 

ZIJ 
AAN 
ZIJ

5
Zij-aan-Zij
trajecten



De ‘Grâchmuur’ is een project door en 
voor supporters, waarbij zij zichzelf of 
andere supporters middels een unieke 
tegel kunnen vereeuwigen in Stadion 
Galgenwaard.

Het geld dat wordt opgehaald 
gaat naar een supportersfonds 
en supporters bepalen aan welke 
(maatschappelijke) initiatieven de 
opbrengst vervolgens besteed wordt. 

Zo is er bijvoorbeeld een op maat 
gemaakte fi ets, in samenwerking met 
de supportersvereniging (SVFCU), 
aangeschaft voor een supporter. 

GRÂCHMUUR

1483
tegels



Jaarlijks herdenkt FC Utrecht op 30 
juni alle supporters die de club zijn 
ontvallen. Deze herdenking vindt 
plaats op Gedenkpark Daelwijck 
in Utrecht. Op dit moment wordt 
er stilgestaan bij alle overleden 
supporters en Utrechters en worden 
zij herdacht. Een prachtige locatie 
in combinatie met indrukwekkende 
speeches, het neerleggen van 
kransen en schitterende muziek, 
maken deze herdenking onvergetelijk.

HERDENKINGSDIENST

585
opgegeven namen



HER-
DEN-
KINGS-
DIENST
FC Utrecht in de wijk is een project 
waarbij FC Utrecht in samenwerking 
met twaalf gemeenten uit de 
provincie Utrecht wekelijks in de 
wijk staat om kinderen in beweging 
te brengen. Door middel van een 
intensieve, positieve en interactieve 
samenwerking met lokale partijen, 
is FC Utrecht elke week te vinden 
in deze wijken. Partners vanuit het 
hart zoals DHL, IT4Kids, JOGG en 
a.s.r. spelen een belangrijke rol in dit 
initiatief. Met hun kennis en expertise 
wordt jeugd op een inspirerende 
manier in beweging gebracht.

FC UTRECHT 
IN DE 
WIJK

3600
kinderen bereikt

120x
FC Utrecht 
aanwezig



Afgelopen Sint-Maarten, 11-11-2021, 
is U4U gelanceerd. U4U is een uniek 
platform waarbij binnen FC Utrecht 
op een professionele, gelijkwaardige 
en laagdrempelige manier trajecten 
worden aangeboden. Hierbij ligt de 
focus op resocialisatie en re-integratie. 
U4U is opgericht om doelgroepen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt een 
helpende hand te bieden. Via een 
plan op maat wordt aan verschillende 
competenties gewerkt door middel 
van dagbesteding en snuff el-werk/
stageplekken bij aangesloten partners 
van FC Utrecht. Hierbij treedt FC 
Utrecht op als ‘spelersmakelaar’ met 
als doel een transfer te maken richting 
de arbeidsmarkt. 

U4U
6

deelnemers



FC Utrecht kent al jaren twee 
mindervaliden-tribunes. 
De Blindentribune, speciaal voor 
mensen met een visuele beperking, 
waarbij de wedstrijd live te volgen 
is via speciale verslaggevers door 
middel van een headset. Daarnaast 
biedt de Rolstoeltribune in Stadion 
Galgenwaard vijftig plaatsen voor 
supporters in een rolstoel. 

MIVA

41
seizoenkaarthouders



FC Utrecht ontvangt wekelijks 
verschillende verzoeken. Het Vak 
vanuit het Hart is elke thuiswedstrijd 
gevuld met mensen, waarvoor het 
niet vanzelfsprekend is om naar een 
wedstrijd van FC Utrecht te komen 
kijken. 

VAK 
VANUIT 
HET HART

892
bezoekers

8.5
Gemiddelde

beoordling



De FC Utrecht Oldstars is een groep 
60-plussers die wekelijks Walking 
Football spelen en bij elkaar komen 
om gezamenlijk een kop koffi  e te 
drinken en ervaringen uit te wisselen. 
De FC Utrecht Oldstars zetten zich 
niet alleen in door een potje voetbal te 
spelen, zij zijn ook dé ambassadeurs 
van FC Utrecht. De FC Utrecht 
Oldstars ondersteunen bij talloze 
maatschappelijke initiatieven en 
-acties. In samenwerking met partner 
John West, faciliteert FC Utrecht 
de Oldstars om deze actieve rol in 
de maatschappij uit te voeren en 
daarmee andere leeftijdsgenoten te 
inspireren. 

OLDSTARS

27
Oldstars

4x
Bezoek 

Verzorgingstehuis

10
Toernooien 

5
Demo’s



Aan de hand van campagnes 
stelt de club een actueel sociaal-
maatschappelijk thema aan de orde, 
met als doel Utrechters te inspireren, 
in het hart te raken en aan te zetten 
tot het ondernemen van een actie. In 
seizoen 2021-2022 heeft FC Utrecht 
twee campagnes ontwikkeld. 

VOOR WIE LAAT JIJ JE LICHT 
SCHIJNEN?

In de decembermaand stond, in 
samenwerking met Jacobs Douwe 
Egberts, “Voor wie laat jij je licht 
schijnen” centraal, gericht op het 
thema eenzaamheid. Alle supporters, 
die vanwege de COVID maatregelen 
niet aanwezig mochten zijn, 
werden bij de wedstrijd FC Utrecht 
- FC Twente op 22 december 2021 
gesymboliseerd middels een lichtje op 
de stoelen van Stadion Galgenwaard. 
Ook kregen alle seizoenkaarthouders 

een handgeschreven kerstkaart van 
een medewerker, stafl id, Oldstar, 
Worstenman of (jeugd)speler van 
FC Utrecht thuisgestuurd, met daarbij 
het verzoek een kaartje door te sturen 
naar iemand uit de directe omgeving.
60% van de seizoenkaarthouders 
stuurde deze kerstkaart door.

CAMPAGNES

20.000 
lichtjes

2.500.000
impressies

10.566 
handgeschreven 

kerstkaarten 



DRAAG DIE BAND! 

In de periode april-juni 2022 stond 
in samenwerking met UMC Utrecht 
en de Hartstichting de campagne, 
Draag die Band!, centraal. Het 
jaarlijks meten van de bloeddruk 
was de centrale boodschap. Tijdens 
de wedstrijd FC Utrecht - NEC, op 
vrijdag 29 april 2022, ontvingen alle 
supporters in Stadion Galgenwaard 
een aanvoerdersband die het 
symbool was voor deze campagne. 
Ook Willem Janssen droeg deze 
band tijdens de wedstrijd. In het 
weekend daaropvolgend droegen de 
verschillende amateurpartnerclubs 
ook deze banden, net als de 
Traiectum-clubs. Gedurende 
de periode mei werd Stadion 
Galgenwaard ingericht 
als meetlocatie voor 
de bloeddruk 70% van onze 
supporters heeft na aanleiding van de 
campagne het voornemen zijn/haar 
bloeddruk jaarlijks te gaan meten.. De 
campagne werd afgesloten met het 
Gala vanuit het Hart.

22.000 
aanvoerdersbanden

9.500.000
impressies

741
aanvoerders bij 

partnerclubs



Op donderdag 2 juni 2022 heeft de 
eerste editie van het Gala vanuit 
het Hart plaatsgevonden in Stadion 
Galgenwaard. Het stadion was 
omgetoverd tot een ware gala-locatie 
en de club ontving ruim vijfhonderd 
gasten. Het was een fantastische 
rood-witte avond vol entertainment, 
culinaire belevingen en unieke 
veilingstukken. Met dank aan 
verschillende partners zijn er tientallen 
veilingitems geveild en lootjes 
verkocht. Op deze avond is er in totaal 
€ 340.525,- opgehaald voor de sociaal 
maatschappelijke initiatieven. 

“We kunnen terugkijken op een geweldige avond. Wij willen iedereen die een 
bijdrage heeft geleverd aan het gala enorm bedanken en wij zijn trots dat we 
deze avond hebben georganiseerd in Stadion Galgenwaard.”
- Thijs van Es 
(algemeen directeur FC Utrecht)

GALA VANUIT HET HART

€340.525
opgehaald bedrag



Iedereen hoort de kans te krijgen om 
te kunnen sporten, zo ook kinderen 
met een verstandelijk of fysieke 
beperking. Bijzonder FC Utrecht is hét 
team van FC Utrecht waar kinderen 
de kans krijgen om hun club te kunnen 
vertegenwoordigen in de Bijzondere 
Eredivisie. Het team bestaat uit 
jongens en meisjes van 12 jaar en 
ouder, die het tegen andere betaald 
voetbalclubs mogen opnemen. 
Op deze manier komt de droom van 
deze kinderen om te spelen bij zijn/
haar favoriete club uit. Met dank 
aan onze partner Schoonderbeek 
heeft ons Bijzonder Eredivisieteam 
een ervaring opgedaan om nooit te 
vergeten.

BIJZONDERE
EREDIVISIE

6
speelronden

17
 deelnemers



FC Utrecht ontvangt regelmatig 
bijzondere wensen en verzoeken. 
Het afgelopen jaar heeft FC Utrecht 
vele verzoeken mogelijk gemaakt. 
Van het beschikbaar stellen 
van Stadion Galgenwaard voor 
trouwfoto’s, een laatste keer naar 
een wedstrijd tot het aankleden van 
een uitvaart. Op deze manier helpt 
FC Utrecht haar supporters om hun 
wensen en verzoeken te realiseren. 

86
wensen en 
verzoeken 

WENSEN EN 
VERZOEKEN



Het Wilhelmina Kinderziekenhuis 
(WKZ) en FC Utrecht hebben een 
langdurige vriendschapsrelatie. 
FC Utrecht levert op verschillende 
manieren een bijdrage om kinderen te 
inspireren en te motiveren in en buiten 
het ziekenhuis. 

Het afgelopen jaar is FC Utrecht in 
samenwerking met Ubuntu Sport en 
het WKZ een sportprogramma gestart 
voor chronisch zieke kinderen. 
Dit programma heeft een positief 
eff ect op hun fi theid, motoriek, 
zelfvertrouwen en sociaal leven.

WKZ

13
deelnemers



De spelers van de FC Utrecht 
Academie werden dit jaar aan de hand 
van kennissessies geïnspireerd. Naast 
de thematieken waar zij structureel 
aan werken zoals Fysiek en Mentaal 
fi t, werd er in samenwerking met 
a.s.r. gefocust op het onderdeel 
fi nanciële zelfredzaamheid. Middels 
de theatervoorstelling van Kikid 
werden de bovenbouwteams op een 
interactieve manier aan het denken 
gezet. 

“Deze avond heeft ervoor gezorgd 
dat ik beter ga nadenken over waar 
ik mijn geld aan uitgeef”, 
- speler FC Utrecht Academie 

EDUCATIEVE
VOORSTELLING
JEUGDACADEMIE 65

jeugdspelers



Het afgelopen jaar heeft FC Utrecht 
in de wijk Vollenhove in de Gemeente 
Zeist gewerkt aan het structureel in 
beweging brengen van de jeugd. Met 
de realisatie van de eerste FC Utrecht 
Sportcontrainer powered by IT4Kids, 
is de club 24/7 zichtbaar in de wijk en 
heeft jeugd de mogelijkheid om op 
ieder moment van de dag in beweging 
te komen.

FC UTRECHT
SPORTCONTRAINER

Zeist



 

FC UTRECHT BEDANKT AL HAAR  VANUIT HET HART PARTNERS EN -RELATIES


