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+ DE NIEUWE 5 JAARKAART





Wat een jaar! Afgelopen zomer stonden we op de Grote Markt met een Europees ticket
in de hand en hebben we dit succes met zijn allen op fantastische wijze gevierd. Dit
soort momenten willen we uiteraard vaker.

Er gebeurt veel rondom FC Groningen. Positieve zaken. We zijn druk bezig met de realisatie van het
Topsportzorgcentrum op Sportpark Corpus den Hoorn en hebben dit jaar ons plan '2018, talenten op één'
gelanceerd. We willen nog betere faciliteiten voor jeugdspelers en ons streven is dat vanaf 2018, de helft van
onze selectie afkomstig is uit onze eigen jeugdopleiding. Als supporter kunt u het plan '2018, talenten op één'
omarmen door een 5 jaarkaart aan te schaffen. Hiermee steunt u niet alleen de jeugdopleiding, u heeft er ook
zelf financieel voordeel bij.

Wij blijven werken om ons publiek te vermaken met aansprekend voetbal en passie. Met het aantrekken 
van spelers als Simon Tibbling en Albert Rusnak  hebben we de selectie in de winterperiode van een
kwaliteitsimpuls voorzien. Wij streven naar het bouwen aan een herkenbaar team en een bijpassende
speelwijze. De interactie met het publiek is daarbij een wezenlijk onderdeel. Supporters zijn namelijk
onmisbaar. Zij maken de club. En dat doen we samen onder één vlag!

We vinden het belangrijk dat ook jonge generaties opgroeien met FC Groningen. Dat ze de sfeer  proeven in
het stadion bij een thuiswedstrijd in Euroborg. Om het stadionbezoek van jeugdige fans te stimuleren,
hebben wij de prijzen van de seizoenkaarten voor kinderen verlaagd.

FC Groningen biedt u de mogelijkheid vroegtijdig aan te geven of u een seizoenkaart voor het seizoen
2015/2016 wilt aanschaffen, dan wel uw huidige kaart te verlengen. De vroegboekers willen wij opnieuw
belonen. Dit doen wij op verschillende manieren. In deze brochure leest u hier meer over.

Wij hopen u ook in het seizoen 2015/2016 te mogen begroeten.

Hans Nijland
Algemeen directeur 
FC Groningen

P.S. Vergeet niet uw vrienden en familie mee te nemen naar
Euroborg en hen te attenderen op de voordelen van een
seizoenkaart. Samen werken aan een vol Euroborg!

Beste supporter



De volgende supportersgroeperingen
zijn actief bij FC Groningen:

Het is een gevleugelde uitdrukking: 'Wie de jeugd heeft, heeft 
de toekomst'. Met die wijsheid op zak hebben wij een ambitieus
concept ontwikkeld: ‘2018, talenten op één’. Al jaren is de
jeugdopleiding van FC Groningen één van de speerpunten
binnen het technische beleid van de club. Talenten opleiden en
klaarstomen voor een optreden in Euroborg. Die aanpak gaan
we nóg nadrukkelijker ontwikkelen en verder uitrollen. Met de
inzet van professionele mensen en middelen.

In ons strategisch concept '2018, talenten op één', speelt ons (technisch) 
Plan55 een cruciale rol. Want in onze voetbalvisie bestaat de selectie van 
FC Groningen in 2018 uit minimaal vijftig procent van de spelers, afkomstig uit
onze eigen jeugdopleiding. Het moet de sportieve basis gaan vormen onder
een groene, innovatieve volksclub met gezonde ambities. Plan55 draagt bij aan
de stabiliteit en continuïteit van FC Groningen voor de middellange en lange
termijn. Het doel is een nóg hoger rendement te halen uit onze professionele
jeugdopleiding. Ons streven is dat elke twee jaar minimaal drie spelers vanuit
Corpus den Hoorn doorstromen naar onze eerste selectie.

Onze omgeving? Een ultramodern Topsportzorgcentrum met geavanceerde
trainings- en opleidingsfaciliteiten. Met technologische kennis en een
sportwetenschappelijke benadering, waar een topsportklimaat heerst op
gebied van sportieve voetbaltechnische prestaties, fysieke gesteldheid,
mentale weerbaarheid en lifestyle. Onder intensieve begeleiding van en
professioneel geleid door bewezen specialisten.

Bevlogen en betrokken professionals gaan onze jeugdopleiding nog verder
professionaliseren. Sportpark Corpus den Hoorn wordt de voedingsbodem
voor toptalent. Niet alleen uit Groningen, maar voor talenten uit heel
Nederland. Heb je talent en wil je dat zo optimaal mogelijk ontwikkelen, dan
hoor je in Groningen te zijn. Ook wat betreft ons masterplan '2018, talenten op
één', gaat er niets boven Groningen!

SUPPORTERS
Als voorzitter van de Supporters-
vereniging FC Groningen hoor je veel. Ik
doel dan op de supporters. In goede en
slechte tijden. Pittige discussies over van
alles en nog wat. Ik hou daar van. Dat
hoort bij deze club en deze supporters.
Er moet altijd reuring zijn. Dat betekent
dat de club leeft. Dat de liefde voor de
club groot is. Het nieuwe seizoen komt
eraan. Ondanks wat dan ook teken ik
weer voor een seizoenkaart. Ik wil mee-
doen met de club. Meedenken en mijn
invloed uitoefenen waar dat mogelijk is.
Zo hebben wij vorig jaar een uitge-
breide brief aan de directie
gestuurd over verbeterpunten.
En dat op een breed terrein. Wat
ons blij maakt is dat men wat
gaat doen aan de prijs van
jonge bezoekers. De korting
gaat fiks omhoog. Dat was
één van de speerpunten
van onze brief. Het is zo
belangrijk dat de genera-
tie die na ons komt onze
club blijft steunen. De pro-
vincie Groningen heeft de
club nodig en de club de
regio. Maak het uithangbord
van de club groter en steun
onze provincie. Laat zien en
horen dat je een Groninger
bent. Trots op je provincie en
trots op jouw club. Ik zie jullie
in het stadion.

John Schurer
Voorzitter
Supportersvereniging

Samen dragen

we een nieuw idee

de toekomst in

bekijk onze film op 

www.fcgroningen.nl/2018

Meer informatie over het plan 
'2018, talenten op één' 

leest u op 
www.fcgroningen.nl/2018. 



Voordelen 

Seizoenkaart

€ 50,- korting op een winter-
sportvakantie via Bizztravel.

10% korting op alle aankopen
bij Burger King in Groningen.

Gratis entree voor uzelf en
één introducee t.w.v. € 5,- 
per persoon (vanaf 18 jaar).

Gratis gesigneerd spelersshirt
bij aanschaf van een nieuwe
CV-ketel. Deze actie geldt
bovenop de lopende actie. 

€10,-- gratis speeltegoed bij
bezoek Fair Play op de dag
van verjaardag.

10% korting op het gehele
merchandise-assortiment
in de FanCorner.

10% korting op de totale
restaurantrekening.

Ontvang 10% korting op uw
wijnproeverij (vanaf 10 perso-
nen), uw receptie of bedrijfsfeest
in de Wijnkelder van ’t Huys.

€ 50,- korting op een zon-
vakantie via Ferio vakanties.

10% korting op het Premium
Membership van € 10,- per
maand van Guidion. 

Kom op je verjaardag gratis
knippen en/of ontvang 10%
korting op je totale besteding
in één van onze salon.

Gratis Max Care jaarabonne-
ment. Supporters zonder 
seizoenskaart krijgen 50% 
korting. 

20% korting op de verhuur-
tarieven bij Pouw Rent
Groningen en/of Pouw Rent
Assen. Deze korting is niet
mogelijk in combinatie met
andere lopende acties.

Verdien zelf 50 euro en doneer
50 euro aan FC Groningen bij
een Privé Leasecontract bij
Noordlease. 

10% korting op je factuur
bij The Steam Company.

25 euro korting op een voetbal-
wedstrijd in het buitenland.
Bezoek bijvoorbeeld FC
Barcelona, Manchester United
of AC Milan. 

10% korting op een zonnesessie
bij SUN 4 YOU gevestigd in
filiaal Hairpoint Siersteenlaan
428-4 te Groningen.

Ontvang bij Telstar Megastore
Groningen 10% korting op het
complete sport-assortiment
(m.u.v. reeds afgeprijsde 
artikelen)

Korting op de film bij Wolff
Groningen! Altijd 2 filmkaart-
jes voor € 13,- * (ipv € 18,-)
*excl. 3D toeslag

Ontvang bij het afsluiten 
van een jaarlidmaatschap -
twee gratis sessies Personal
Training en bij een 2-jarig
abonnement ontvang je 
vijf gratis sessies Personal
Training.

Seizoenkaarthouders krijgen ook voordeel bij de volgende sponsors:

Voor een actueel overzicht van de voordelen en meer informatie: www.fcgroningen.nl/voordeel

■✓ Geldig bij alle 17 competitiewedstrijden in Euroborg;

■✓ Gratis toegang bij eerste thuisduel eventuele play-offs;

■✓ Altijd je eigen vaste plek;

■✓ Na 10 thuiswedstrijden heb je je kaart al 'terugverdiend';

■✓ Recht op eigen plek bij extra 
wedstrijden, zoals KNVB-beker & play-offs;

■✓ Mogelijkheid om met voorrang extra losse kaarten bij te kopen;

■✓ 10% korting op fanartikelen in de FanCorner;

■✓ Ben je een keer verhinderd? Bied je kaart aan via 
mijn.fcgroningen.nl en verdien een deel van je kaart terug;

■✓ Volop voordeel bij onderstaande sponsors.

Lammert: “Vanaf

1988 bij de FC.

Eerst suppoost,

toen steward en 

nu facilitair

medewerker.

Dit is mijn

club. Van

binnen ben ik

groen-wit.”

Besparing:

¤ 166,-
verschil prijs 

seizoenkaart t.o.v. 

17 losse 
kaarten



Voor huidige seizoenkaarthouders 
is de eigen stoel weer gereserveerd
voor het seizoen 2015/2016. 
U kunt uw seizoenkaart tot 
uiterlijk maandag 18 mei verlengen
via de website
www.fcgroningenseizoenkaart.nl.
U logt in met uw relatienummer en
geboortedatum. U kunt deze gegevens
vinden op de brief of e-mail, die u in 
de eerste week van maart heeft of gaat
ontvangen, of op uw seizoenkaart. 
Uw relatienummer begint met 
(0)3 gevolgd door 6 cijfers 
(zonder leestekens of spaties). 
Bijvoorbeeld: 03012345

GEGEVENS CONTROLEREN
Na inloggen vragen wij uw gegevens
te controleren en indien nodig aan te
vullen of te verbeteren.

OVERZICHT
Hier kunt u aangeven of u de kaart
wilt verlengen, overdragen of
opzeggen. Na de keus verlengen 
kunt u betalen via:
- iDEAL
- Een eenmalige incasso
- Termijnbetaling, uitgevoerd door

AfterPay

OVERDRAGEN
Controleer eerst uw eigen gegevens.
Kies bij 'overzicht' voor de optie overdra-
gen en vul daar de nieuwe gegevens
in. De nieuwe eigenaar ontvangt 
vervolgens eigen inloggegevens om 
de betaling te voldoen. 

PLAATS WIJZIGEN
Om te informeren naar de
mogelijkheden, kunt u contact
opnemen of langskomen bij de
Supportersbalie in de FanCorner.

VRAGEN?
Zie achterzijde folder voor
contactgegevens.

Prijzen 2015/2016:

Vak Vak Reguliere prijs Kinderen geboren Ouderen geboren 5 jaarkaart*
na 1 januari 2000 voor 1 januari 1949

A, AA, AZ X, XZ € 238,- € 138,- € 218,- € 1.190,-
B t/m H, Q t/m W, € 209,- € 109,- € 189,- € 1.045,-
BB t/m HH, SS t/m VV,
BZ t/m HZ QZ t/m WZ
I, IZ P, PZ € 218,- € 118,- € 198,- € 1.090,-
J, JJ, JZ O, OZ € 260,- € 160,- € 240,- € 1.300,-
K, KK, KZ N, NN, NZ € 270,- € 170,- € 250,- € 1.350,-
L, LL, LZ M, MM, MZ € 319,- € 219,- € 299,- € 1.595,-
MIVA* € 175,- € 875,-
H3** € 2000,-

* Op de 5 jaarkaart gelden
geen kortingen

* Mindervaliden plaatsen
** Vak H3 wordt niet aangeboden aan seizoenkaarthouders

1: Ga naar www.fcgroningenseizoenkaart.nl en klik op ‘kaart aanvragen’

2: Vul het formulier in 

3: Binnen een week krijgt u een reactie van FC Groningen

1: Ga naar www.fcgroningenseizoenkaart.nl

2: Log in met uw relatienummer en geboortedatum

3: Controleer uw gegevens en 
pas deze indien nodig aan

4: Kies uw periode (1 of 5 jaar), kies de 
betaalwijze en klik op ’bevestigen‘

AANVRAGEN

VERLENGEN

Wat te doen

Zonder
wijzigingen

blijft uw huidige

pas geldig 

voor seizoen

2015/2016 



KORTINGEN
Korting wordt automatisch toegekend,
is persoonsgebonden en wordt voor
één kaart verleend. Indien u een
seizoenkaart met korting heeft en een
wedstrijd niet kunt bezoeken, dan kunt
u de seizoenkaart uitlenen aan iemand
die in dezelfde kortingscategorie valt.
Geeft u uw seizoenkaart aan iemand die
niet in dezelfde kortingscategorie valt,
dan kan deze na betaling van € 5,- 
bij ouderenkorting en € 10,- bij
jeugdkorting op de wedstrijddag bij de
infobalie gebruikmaken van uw kaart. 

BETALEN IN TERMIJNEN
Net als vorig jaar is het ook nu 
weer mogelijk uw seizoenkaart of 
5 jaarkaart in termijnen te betalen. 
FC Groningen is hiervoor een samen-
werking aangegaan met AfterPay.
AfterPay maakt het voor FC Groningen-
supporters mogelijk om gemakkelijk en
veilig een seizoenkaart in maandtermij-
nen te betalen. AfterPay zal namens 
FC Groningen gedurende maximaal
acht maanden (maart tot en met okto-
ber) elke laatste week van de betreffen-
de maand een gedeelte van de prijs van
de seizoenkaart automatisch afschrijven
van uw rekening*.  Voor deze service
wordt bij aanmelding een bijdrage 
van € 12,00 aan administratiekosten in
rekening gebracht.

*Stapt u later in? Dan wordt de prijs 
van de seizoenkaart verdeeld over de
maanden die nog volgen, tot en met
oktober 2015.Tip:

Heeft u een seizoenkaart 

met korting en leent u deze

geregeld uit aan iemand die geen

recht heeft op korting? Dan kunt u

er natuurlijk ook voor kiezen om

geen gebruik te maken van de

korting. Geef dit dan aan ons 

door via supporterszaken@

fcgroningen.nl

5 JAARKAART: ALLE DUELS 
VAN 2015 TOT JUNI 2020
Voorafgaand aan het seizoen 2015/2016
geeft FC Groningen alle seizoenkaart-
houders eenmalig de mogelijkheid de 
seizoenkaart voor 5 jaar te verlengen, 
dus voor de periode juli 2015 tot en met
juni 2020. Wat zijn de voordelen van een 
5 jaarkaart?

•  U helpt mee aan de realisatie van 
het plan ‘2018. talenten op één’;

•  U heeft toegang tot alle wedstrijden 
van FC Groningen in stadion Euroborg,
dus inclusief beker-, play-off-, vriend-
schappelijke en Europese wedstrijden;

•  U bent uitgesloten van prijsverhogingen
voor de komende 5 seizoenen;

•  U krijgt een speciaal ontworpen 
5 jaarkaart;

•  Mogelijk op alle tribunes;
•  Ook op de Hoofdtribune mogelijk 

in Vak H3 (entree via Ingang 4 
en gebruik horeca en toiletten op
Koeman Tribune).

WAT IS PLAN ‘2018. TALENTEN 
OP ÉÉN’?
De opbrengst van deze 5 jaarkaart wordt
gebruikt voor de realisatie van het plan
‘2018. talenten op één’. Middels dit plan
willen wij onze jeugdopleiding op een
nog hoger niveau tillen met als doel dat
vanaf 2018 minimaal 50% van onze eerste
selectie afkomstig is uit de eigen oplei-
ding. Door dit plan te steunen krijgt u:

•  Uw naam vereeuwigd op ons 
vernieuwde complex;

•  Bij elk debuut van een jeugdspeler 
de kans op een gesigneerd en gedragen
wedstrijdshirt van de debutant. Deze
wordt verloot onder alle deelnemers;

•  Jaarlijks een exclusieve uitnodiging voor
een evenement rondom dit onderwerp;

•  Vier keer per jaar de speciale nieuws-
brief rondom dit plan.



Ook dit jaar belonen wij  'vroegboekers'. Hoe eerder
u uw seizoenkaart verlengt, des te meer kans maakt
u op fantastische prijzen. Verlengt u bijvoorbeeld uw
kaart voor 16 maart, dan komt u twintig keer in
aanmerking voor een prijs. Verlengt u echter de
kaart op 4 april, dan maakt u nog 10 maal kans op
de prijzen die nog resteren. Meer informatie is te
vinden via: www.fcgroningen.nl/20prijzen

16 maart: 50 consumptiemunten
17 maart: Waardebon van € 50,- te besteden in de FanCorner
18 maart: Shirt van je favoriete speler
19 maart: Op de teamfoto met de gehele selectie
20 maart: Wedstrijd + diner voor 2 personen
22 maart: Bekijk samen met 3 vrienden een 

thuiswedstrijd vanuit een skybox 
25 maart: Rondleiding voor 10 personen door de directie
30 maart: Een dag op pad met de teammanager Bas Roorda, 

inclusief lunch met spelersgroep
1 april: Wedstrijd bekijken vanuit de directiebox 

in Euroborg voor 2 personen
3 april: Nieuw wedstrijdshirt seizoen 2015/2016 met je eigen naam
8 april: Met drie vrienden mee met de FanTour naar een uitwedstrijd
12 april: 50 consumptiemunten
15 april: Met 7 vrienden naar een thuiswedstrijd 

+ voorbeschouwing oud-speler Hugo 
17 april: Wedstrijd + diner voor 2 personen
22 april: Waardebon van € 50,- te besteden in de FanCorner
26 april: Op de teamfoto met de gehele selectie
29 april: Nieuw wedstrijdshirt seizoen 2015/2016 met je eigen naam
6 mei: Met drie vrienden mee met de FanTour naar een uitwedstrijd
10 mei: Met 20 vrienden in de spelersbus naar 

een wedstrijd van FC Groningen
18 mei: Gesigneerd shirt Essent Speler 

van het Jaar

Vroegboekers

De prijs 
van een 

seizoenkaart 

verandert niet

als het seizoen

is begonnen.  

Verleng uw seizoenkaart voor 16 maart en krijg gratis toegang tot 

de halve finale van de KNVB beker. Verleng tussen 17 maart en 

15 april en ontvang een kortingscode zodat voor de eerste 

competitiewedstrijd van het volgend seizoen een extra losse kaart

kan worden gekocht voor ¤ 10,- Heeft u nu geen seizoenkaart en

besteld u deze voor 15 april dan ontvangt u ook een kortingscode

voor de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen.

Winnaars vorig jaar

17 maart: dhr. P. Medema uit Den Andel
18 maart: dhr. A. Bijlsma uit Froombosch
19 maart: dhr. R. Enter uit Beilen
20 maart: dhr. M. van Bergen uit
Paterswolde
21 maart: dhr. B.P. Bekkering uit Groningen
22 maart: mevr. D Vrijma uit Winsum
25 maart: dhr. E. Veenstra uit Beilen
28 maart: dhr. M. Bezema uit Oude Pekela
1 april: W. Brink uit Groningen
4 april: dhr. H. de Jonge uit Sappemeer
8 april: dhr. K. van Dijk uit Groningen
11 april: G. Kluiter uit Winschoten
15 april: dhr. J.W. Rietman uit Tynaarlo
18 april: mevr. J.A. Smit uit Groningen
22 april: G.H. Lange uit Heiligerlee
25 april: dhr. H. Raven uit Oudemolen
29 april: dhr. M.J.J. Tielen uit Groningen
2 mei: dhr. J.B. Keizer uit Ter Apel
3 mei: mevr. D.T. Heijs uit Roden
4 mei: dhr. J. Visser uit Grijpskerk

Renate: “De adrenaline

door de aderen voelen

stromen, de spanning

door het lichaam 

voelen gieren. Dicht 

op het veld, het gras

kunnen ruiken. Een

uitlaatklep. Passie,

liefde, ontspanning,

ontlading, vriend-

schappen, saam-

horigheidsgevoel 

op de tribunes. Mijn

leven, in goede en

slechte tijden.”



Het groen-witte gevoel wordt al jaren van generatie op generatie
doorgegeven. Sommige ouders melden hun kind zelfs eerder aan
als lid van de FC Groningen Junior Club, dan bij de burgerlijke
stand van de gemeente! En dat is mooi. De kinderen van nu zijn
immers de supporters van de toekomst. FC Groningen heeft 
aandacht voor de jonge supporters. Zij moeten kunnen ervaren
wat het is om voetbal live in een stadion te zien. Speciaal daar-
voor heeft FC Groningen de prijzen voor seizoenkaarten voor 
kinderen geboren na 1 januari 2000 verlaagd. Deze korting geldt
voortaan op alle tribunes.

Leven lang FC Groningen

Seizoen-

kaart vanaf

¤ 109,-*

*dit is van toepassing op kinderen

geboren na 1 januari 2000.

BEN JIJ SUPERFAN VAN FC GRONINGEN?

Word dan lid van de 

FC Groningen Junior Club!

De Junior Club is een fanclub voor jonge 
FC Groningen supporters van 0 t/m 16
jaar. Voor elke leeftijdsgroep heeft de
Junior Club iets te bieden, van de
opkomende boertjes tot aan de
puberende bengels. Ontmoet Groby, leer
de spelers kennen, neem deel aan gratis
activiteiten en blijf op de hoogte van alle
nieuwtjes rondom FC Groningen.

OPKOMEND BOERTJE (0 T/M 2) 
Onze jongste supporters starten als
opkomend boertje. Omdat veel
activiteiten van de Junior Club geschikt
zijn voor de leeftijdscategorie vanaf 3 jaar
krijgen de opkomend boertjes een groter
welkomstcadeau.

JUNIOR CLUB ‘JUNIOR’ (3 T/M 6)
Vanaf deze leeftijd organiseert de Junior
Club geregeld activiteiten. Denk aan een
handtekeningendag, paaseieren zoeken 
en uiteraard de Junior Club Dag! Ook
ontvangen zij het Doe-boek!

JUNIOR CLUB 
‘VETERANEN´ (7 T/M 12)
Deze groep al weer wat oudere kinderen 
kan net als de categorie hiervoor
geregeld deelnemen aan activiteiten.
Vanaf deze leeftijd is er ook kans om deel
te nemen aan de line-up activiteit of een
wedstrijdbezoek.

Wilt u precies weten wat uw kind
krijgt als lid van de Junior Club of 
van de Green White Bengels?
www.fcgroningenjuniorclub.nl of
www.greenwhitebengels.nl. Hier
kunt u zich ook aanmelden.

Een lidmaatschap kost 

¤ 15,- per seizoen.

GREEN WHITE BENGELS
(13 T/M 16)
De Green White Bengels is een club op
zich. Exclusief voor deze leden worden
er activiteiten georganiseerd passend
bij deze leeftijd. Vanaf deze leeftijd is
er ook kans om deel te nemen aan
de Shoot-Out activiteit.

De familie Hamming:

“De FC is een deel van 

ons gezin, het hoort 

bij onze week.” 



Seizoenkaarthouders krijgen standaard 10%
korting op aankopen in de FanCorner. Exclusief 
voor seizoenkaarthouders die de seizoenkaart
verlengen of een nieuwe bestellen voor seizoen
2015/2016 geldt dat zij tot en met 15 april op
vertoon van de seizoenkaart ¤ 5,- korting krijgen 
op een FC Groningen-sjaal. Supporters die nog geen
seizoenkaart hebben, krijgen op vertoon van hun
bevestiging van reservering deze ¤ 5,- korting.

*Deze actie is niet geldig in combinatie 

met andere kortingen, aanbiedingen en acties

Verleng of

bestel jouw 

seizoenkaart en

krijg tot en met 

15 april 2015 ¤ 5,-

korting op een 

FC Groningen-

sjaal!

GROEN-WIT ZIJN ONZE KLEUREN

Draag ze 
met trots!

Jeroen: “Passie voor de

club en het spelletje. 

Het draait om strijd op

het veld maar ook om

nieuwe vriendschappen

en gebroedelijk met zijn

allen langs de lijn, jong

en oud. Elke wedstrijd

kijk ik met veel plezier

naar uit en ik hoop nog

vele jaren met veel

plezier naar de FC toe

te gaan. Supporter ben

je niet even maar voor

je hele leven.”



FC Groningen in

de Maatschappij 

FC Groningen is een volksclub, sterk verankerd
in haar eigen verzorgingsgebied met een
landelijke uitstraling en Europese ambities.
Als Betaald Voetbal Organisatie heeft FC
Groningen een voorbeeldfunctie en staat het
midden in de maatschappij. De Trots van het
Noorden neemt haar verantwoordelijkheid
door te participeren in veel maatschappelijke
projecten en door deel te nemen aan of aanwe-
zig te zijn bij allerlei maatschappelijke
activiteiten en initiatieven.

Om zowel de vele verzoeken te bundelen en structuur te
krijgen in alle maatschappelijke projecten en activiteiten,
als ook alle aanvragen professioneel in behandeling te
nemen en uit te voeren, heeft FC Groningen in september
2010 de Stichting FC Groningen in de Maatschappij in het
leven geroepen. Onder deze vlag zijn alle goede doelen,
maatschappelijke projecten en activiteiten
ondergebracht.

FC Groningen is zich namelijk bewust van haar maatschap-
pelijke functie en daar waar mogelijk participeert de club in
initiatieven en projecten, die een maatschappelijk doel die-
nen. Met een aantal partijen heeft FC Groningen exclusieve
afspraken, zodat we ons ook kunnen onderscheiden.

Stichting FC Groningen in de Maatschappij hanteert drie
pijlers. Te weten: gezondheid, sociale samenhang en edu-
catie. Als sportclub staat FC Groningen voor gezondheid,
beweging en goede voeding. De sociale samenhang komt
voort uit de positie, die FC Groningen inneemt, namelijk
midden in de maatschappij. Daarnaast hecht FC Groningen
veel waarde aan persoonlijke ontwikkeling, afspraken,
discipline, gedrag binnen en buiten het veld en normen en
waarden. Kortom: oog voor educatie.

Goede doelen die
Stichting FC Groningen
in de Maatschappij 
ondersteunt:

- Make-A-Wish Nederland
- Ronald McDonald Huis Groningen
- Kids United
- Cliniclowns Nederland

Projecten Stichting
FC Groningen in de
Maatschappij:

- FC Groningen Buurt Battle
- Boekestafette Groningen
- Cruyff Court
- Dutch Career Cup
- Gezond Scoren
- G-Toernooi
- Old Stars
- PlayingforSuccess Groningen
- Sociale Activering
- Scoor een Boek



WEBSITE

www.fcgroningenseizoenkaart.nl

voor verlengen, betalen, 
overdragen en opzeggen

Voor plaatswijzigingen en vragen 
kunt u contact opnemen met:

Supportersbalie FC Groningen

Telefoonnummer: 050 – 587 87 87 (optie 1 in het keuzemenu)
E-mail: supporterszaken@fcgroningen.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 10.00 – 17.30 uur

zaterdag van 10.00 – 17.00 uur

Niels: “Beleving, euforie,

ergernis, gezelligheid, extase,

betrokkenheid en het onderdeel

uitmaken van, zijn voor mij 

de redenen om voor altijd naar

dé club te gaan, onze club...

Dat echte gevoel krijg je

alleen in het stadion,

support your local!!” 


