
In de voetballerij is de periode tussen het vorige en het 
volgende seizoen er één van terugblikken en vooruitkij-
ken. Nagenieten: het mag. We hebben immers een zeer 
succesvol seizoen 2018/2019 achter de rug, in meerdere 
opzichten. Het team plaatste zich via de play-offs voor 
Europees voetbal, terwijl de sfeervolle Business Club 
een mooie groei liet zien en ook steeds meer supporters 
de weg naar Stadion Galgenwaard elke twee weken 
wisten te vinden. Dat geeft energie voor het nieuwe 
seizoen!

Het afgelopen jaar bewijst maar weer dat in het voetbal 
mooie dingen mogelijk zijn als je in de juiste flow 

terechtkomt. In een jaar met een trainerswissel, veel 
nieuwe spelers, wisselingen in de RvC, directie en or-
ganisatie kwam naar voren dat we op een missie waren 
om te eindigen met Europees voetbal. Met alle geledin-
gen hebben we deze missie uitgestraald en mede dank-
zij de massale aanwezigheid in Arnhem van familie, 
vrienden, partners van spelers en staf, medewerkers FC 
Utrecht, supporters en sponsoren is het gelukt dat doel 
te bereiken.

Ook in het seizoen 2019/2020 gaan we weer op een 
missie. Allereerst met een Europees avontuur, waarbij 
we de ambitie hebben om de groepsfase van de Europa 
League te bereiken, maar ook weer in de Eredivisie. 
Daar is het doel om onder leiding van de nieuwe trai-
ner/coach John van den Brom zo hoog mogelijk op de 
ranglijst te komen. Met onder meer de van AZ afkom-
stige Adam Maher en Vaclav Cerny die de overstap van 
Ajax naar de Domstad maakten kreeg de selectie een 
kwaliteitsimpuls.

Voor FC Utrecht is het nieuwe voetbalseizoen alweer in 
gang gezet. Commercieel Directeur Joost Broerse blikt 
hier vooruit op de missie waaraan de club begonnen is, 
zowel op sportief als zakelijk vlak.

'SAMEN GAAN WE 
WEER OP EEN MISSIE'

46

R I V I E R E N L A N D  B U S I N E S S  |  N U M M E R  3  |  J U L I  /  A U G U S T U S  2 0 1 9



Zakelijk gezien heeft FC Utrecht een geweldige ontwikke-
ling doorgemaakt afgelopen jaar en veel nieuwe sponsoren 
mogen verwelkomen, waaronder enkele oude bekenden. 
De Business Club groeit door en deze stijgende lijn hopen 
we ook in 2019/2020 door te trekken. Ook een compliment 
naar het commerciële team dat iedere wedstrijd en elk 
event weer klaar staat om aan alle wensen te voldoen en 
Business Club leden aan elkaar te verbinden.

Na negen jaar partnerschap met Hummel zijn onze shirts 
dit seizoen van Nike. De andere bedrijven op het FC 
Utrecht-shirt zijn hoofdsponsor Zorg van de Zaak, op de 
rug prijkt het logo van T-Mobile op de plek van Tele2, op 
de mouw DASSY en ten slotte op de broek Ready to Eat. 
Henri & Herman/Arval en Amstel blijven tevens Official 
Partner in 2019/2020.

FC Utrecht Business profileert zich steeds meer als dé Busi-
ness Club van Midden-Nederland. Bedrijven voelen zich in 
Stadion Galgenwaard op hun plaats, nemen graag relaties 
mee naar wedstrijden en breiden hun netwerk verder uit. 

We hebben de brochure met alle sponsormogelijkheden 
(inclusief hospitality) bij FC Utrecht Business bijgevoegd bij 
dit magazine. Lees hier zeker eens doorheen. Onze Account-
managers staan voor u klaar om een en ander verder toe te 
lichten.

Laat voor het maken van een afspraak uw gegevens achter 
op www.fcutrecht.nl/utrechtbusiness, u ontvangt dan tevens 
twee kaarten voor een thuiswedstrijd van de club in de 
Eredivisie. 

Hopelijk tot snel in Stadion Galgenwaard!

Sportieve groet,
Joost Broerse
Commercieel Directeur FC Utrecht 47
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